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1. Úvodné slovo starostky obce  
    
            Vážení spoluobčania 
   
     Výročná správa Obce Kysta za rok 2019  je pravdivým a nestranným obrazom činnosti obce 
a výsledkov, ktoré obec v danom roku dosiahla. Ku skončeniu účtovného roka patrí hodnotenie 
ekonomickej, ale aj bežnej činnosti obce. Prenesených výkonov a kompetencií obciam stále pri-
búda a na druhej strane finančné zabezpečenie pre malé obce značne zaostáva. Občania obce 
Kysta v  roku 2019 viedli pokojný život, až do chvíle krvavého incidentu, ktorý sa skončil smr-
ťou. Táto obrovská tragédia sa natrvalo vryje do dejín našej obce.  Počet obyvateľov za  rok  
2019 dosiahol číslo 390. Časť obyvateľstva, hlavne muži  musia aj naďalej odchádzať za prácou 
do iných častí Slovenska, alebo zahraničia. Zamestnaní sú takpovediac všetci chlapi v aktívnom 
veku, čo je dobré, ale pre obec to prináša aj určité problémy, keďže v obci nie sú muži, ktorí by 
pomáhali obci formou aktivačných prác, tak ako to bolo dlhé roky bežnou praxou, má to dopad 
na realizáciu opatrení pre zabezpečenie poriadku a čistoty v obci. 
V roku 2019 sa nám tento problém  z časti podarilo vyriešiť tak, že našej obci po dohode so 
susednou obcou Hrčeľ pomohli ich  pracovníci tým, že aktivačné práce vykonávajú v našej obci. 
V roku 2019 sa nám podarilo po dlhoročnom úsilí o zjednanie nápravy na pozemku, ktorý tvorí 
vstup do obce pristúpiť s majiteľom k dohode o jeho odkúpení. Pozemok bol rokmi neudržia-
vaný, zaburinený. Vďaka úspešnému projektu Osvetou proti kriminalite „Cesta k oddychu v na-
šej Kapuscanke“ – výstavba amfiteátra sa nám podarilo dotvoriť náš malý obecný parčík Ka-
puscanka. Z výjazdového zasadnutia Vlády SR nám bola pridelená dotácia na účel:  Modernizá-
cia kultúrneho domu, Kvetná ulica 73/2  - soc. zariadenie.  Ďalším naším úspechom bolo získanie 
finančného daru z Nadácie Poštovej banky pre projekt:  Zdravá chôdza na boso-Zážitkový chod-
ník. V obecnom múzeu bola osadená žumpa a postupne sa zveľaďuje tá časť múzea, ktorá v prí-
pade núdze poskytne možnosť ubytovania. Chcem podotknúť, že všetky tieto aktivity, ktoré sa 
nám podarilo v roku 2019 zrealizovať  bolo možné uskutočniť iba vďaka financiám, ktoré sme 
na konkrétny účel získali mimo nášho rozpočtu.  Z vlastných financií sa nám podarilo vykryť iba 
spoluúčasť  a realizovať malé investície.  Hovorí sa, že  hlavným problémom obce sú financie, 
pravdou je, že hlavným nedostatkom života obce je slabá spolupráca a ochota navzájom si po-
máhať a spoločne hľadať spôsob, ako pomôcť sebe a ostatným spoluobčanom. Verím však,  že 
raz sa pochopí, že situácia, keď 10 – 15 nezamestnaných sa v minulosti staralo iba o zelené 
plochy  a čistotu obce  je už dávno preč. Čim skôr pochopíme, že obec to sme my všetci čo tu 
žijeme, tým to bude lepšie pre každého z nás. Veľkou pomocou pre obec je náš súbor Kyščanka, 
ktorý pravidelne reprezentuje obec na mnohých kultúrnych podujatiach v okolitých dedinách a 
pomáha obci s organizáciou všetkých podujatí.  Poďakovanie patrí aj nášmu futbalovému klubu,  
ktorý sa snaží  zachovať tradíciu obecného futbalu.  Obec ďakuje za činnosť aj miestnej organi-
zácii SZPB,  ktorá sa aktívne podieľa na rôznych podujatiach.  Aby sme toto a mnoho ďalších 
vecí mohli zrealizovať patrí poďakovanie všetkým, že polejú obecné kvietky,  pokosia zeleň pred 
svojím domom. Tiež sa chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, občanom obce, 
aktivačným pracovníkom, podnikajúcim fyzickým osobám ako aj právnickým osobám, ale aj 
návštevníkom, rodákom a všetkým ostatným osobám, ktorí sa svojou ochotou a obetavosťou 
stavajú patriotmi našej malej obce.                Mgr. Helena    Borčíková,  starostka obce  



                                                                    
 
  

4 

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
 
Samospráva obce 

Starostka obce:      Mgr. Helena Borčíková 

Zástupca starostu:  Ing. Jozef Ďurček 

Poslanci obce:   2018-2022 

Jozef Borčík 
Dávid Danko 
Mgr. Marcela Šimková 
Daniel Kolesár    
Ing. Jozef Ďurček   
 
Hlavný kontrolór obce:  Ing. Monika Hudačková 
 
Komisie: 

- Finančná komisia pre správu obecného majetku, 

- Komisia na ochranu verejného poriadku, 

- Komisia pre kultúru a šport, 
 
Obecný úrad: Monika Pregová, referentka 
 
Rozpočtové organizácie obce:   žiadne 
 
Príspevkové organizácie obce : žiadne 
 
Neziskové organizácie založené obcou: žiadne 
 
Obchodné spoločnosti založené obcou : žiadne 
 
3. Poslanie, vízie, ciele 
 
Poslanie obce:  
Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.  
 
Vízie obce:  
Neustále zveľaďovanie, budovanie a napredovanie rozvoja  obce.  
 
Ciele obce: 



                                                                    
 
  

5 

Spokojnosť vlastných občanov, návštevníkov obce, aby občania 
ostávali bývať vo vlastnej obci, aby sa obec budovala a rozrastala vo 
všetkých smeroch a ukazovateľoch spoločenského života 
 
4. Základná charakteristika Obce  Kysta 
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 :  Kysta leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej 
nížiny. 
 
Susedné mestá a obce :       Novosad, Hrčeľ, Kašov, Z. Branč, V. Trňa. 
 
Celková rozloha obce :            815 ha 
 
Nadmorská výška :                  130 m. Letecký pohľad na obec 

4.2. Demografické údaje 
 
Počet obyvateľov :                   390    
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      Obec je  100% slovenskej národnosti. Počet  obyvateľstva v porovnaní s rokom 
2018 sa zvýšil o 6. Veková štruktúra je rozdelená v pomere: produktívnych je 55 
%,  21%  je v pred a 24% v poproduktívnom veku. Celkový počet domov  119 z 
toho vysoký počet neobývaných (18) a 2 domy čiastočne. Má 6 nájomných bytov. 
Sociálne byty nie sú. Za 10 rokov bol postavený a skolaudovaný 1 rodinný dom.  
Vydané sú 4 stavebné povolenia.  
 
4.3.  Ekonomické údaje 
 
Nezamestnanosť v obci :          7% 
 
4.4.  Symboly obce:   vlajka a erb  
 

         
 
Erb obce Kysta tvorí:  v modrom poli štítu tri zlaté /žlté/ skrížené klasy. 
Štít: neskorogotický 
Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z 18. storočia.   
 
4.5.  Logo obce:  obec Kysta doposiaľ nemá vytvorené   
 

4.6. História  a osídlenie 

      V chotári obce Kysta sa našli črepy keramiky pochádzajúcej z 9. storočia, ako 
aj 11. - 12. storočia. Prvá písomná správa o dedine sa zachovala v listine z roku 
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1308 o výmene majetkov. Z nej sa dozvedáme, že v druhej polovici 13 storočia 
dedina Kysta patrila šľachticovi Dionýzovi, od ktorého ju získal šľachtic Peter syn 
Petena. Ten v roku 1308 dal Matúšovi, Tomášovi a Budovi synom Konráda. Dedinu 
zapisovali pod názvom Kyzthe, čo bol maďarizovaný tvar staršieho slovenského 
názvu Kysta, zaiste totožného s osobným menom. Vzťah nositeľa toho mena viac 
predpokladáme v rámci rodovej, ako feudálnej spoločnosti. Archeologické, 
písomné a jazykovedné pramene spolu vedú k poznatku, že dedina Kysta jestvuje 
od 9. storočia a patrí k najstarším sloviensko - slovenským sídliskám v okolí. V 
Kyste bol v stredoveku katolícky kostol, o ktorom je písomný doklad z roku 1438. 
Vtedy bol postavený z dreva, bez veže a pri ňom bol cintorín. Od roku 1619, ale aj 
od roku 1644 v ňom pôsobili evanjelickí reformovaní kazatelia a do kystanskej 
farnosti patrili aj kalvíni z Hrčeľa. Neskôr táto farnosť zanikla a miestni kalvíni 
pripadli do farnosti Hrčeľ. Kalvíni si postavili v Kyste murovaný kostol v roku 
1789. Dedina Kysta bola už v 13. storočí vo vlastníctve šľachticov. Od roku 1308 
do roku 1311 ju vlastnili synovia Konráda, neskôr šľachtici z Brehova a Cejkova, 
v 15. - 16. storočí aj šľachtici Šóšovci zo Šovaru (Solivar). V rokoch 1661 až 1781 
časť dediny patrila kláštoru pavlínov v Sátoraljaújhelyi. V tamojšom chotári sa 
nachádzali vinice, o ktorých sú doklady od 15. Storočia. Kystanské sedliacke 
domácnosti okrem richtárovej v roku 1441 zaplatili daň kráľovi 27 zlatých. V roku 
1567 boli zdanené len od troch port, lebo len nedávno ostatné domácnosti vyplienili 
Tatári. V roku 1582 sedliakov zdanili od 6,25 porty. Sídlisko malo v roku 1600 
obývaných šestnásť poddanských domov. Na prelome 16. a 17. storočia bola Kysta 
stredne veľkou dedinou s poddanskými i farskými obyvateľmi. V 17. storočí 
poddanské domácnosti chudobneli a ubúdalo ich. V roku 1610 vtedajších sedliakov 
aj želiarov zdanili spolu od jednej a osminy porty, v roku 1635 od trištvrte porty. V 
roku 1715 žilo v Kyste desať, v roku 1720 štrnásť sedliackych domácností. Isté 
vyvýšené miesto v tamojšom chotári malo maďarizovaný názov Várheď 
(Várhegy), ktorý pripomína, že tam jestvoval hrádok. Treba upozorniť, že v 
tamojšom hrádku nie sú známe stredoveké písomné doklady. Polohu a pôdorysný 
tvar predpokladaného hrádku možno zistiť len archeologickým prieskumom. 
Počtom obyvateľov (400 obyvateľov) a svojou rozlohou (815 ha) patrí medzi malé 
obce. Obec má 386 ha ornej pôdy, 90 ha trávnaté porasty, 273 ha lesov, 17 ha 
záhrad, 4 ha viníc a 6 ha vodnej plochy. Okrem základných máp katastra obec má 
spracovanú  územno-plánovaciu dokumentáciu. 

 
 
4.7.  Pamiatky, ktoré nie sú evidované v registri národných pamiatok: 
 
-  židovský cintorín, 
 
-  zvonica, 
 
-  reformovaný kostol. 
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4.8.  Významné osobnosti obce: 
      
        Michal Stropkai          - predseda MNV od roku 1948 do roku 1960 
   
        Andrej Jakab                - predseda MNV od roku 1960 a predseda JRD od roku             
                                               1959 
      
        Andrej Bodnár            - nastúpil dobrovoľne u ČS náhradného pluku a  bol    
                                              pridelený k 1.   československej samostatnej parade-          
                                              santnej brigáde v Buzuluku.  
 
        Mária Pecárová           - učiteľka na tunajšej gréckokatolíckej ľudovej škole  
                                               v obci  
        
        Margita Kopinecová     - učiteľka na ZDŠ v Kyste  od roku 1950 až do odchodu                         
                                               na    dôchodok 
       
        Rudolf Kopinec           - učiteľ na ZDŠ v Kyste  od roku 1947. 
 
 
5.  Plnenie funkcií obce /prenesené kompetencie, originálne kompetencie/ 
 
Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, ŽP a cestnej 
dopravy zabezpečuje pre obec Mesto Trebišov. 
 
5.1.  Zdravotníctvo 

 
 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 
- Lekárka  v Novosade ( súkromná ) 
- Nemocnica s poliklinikou v Trebišove 
- Detský pediater v Novosade 
- Súkromná zubná ambulancia v Novosade 

 
5.2.  Sociálne zabezpečenie 

 
 Sociálne služby  zabezpečuje : 

       - Zariadenie sociálnych služieb v Novosade 
 
5.3. Kultúra 

 
 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 
 Kultúrny dom  

       Folklórny súbor  Kyščanka 
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       Futbalový klub Kysta 
       ZO Slovenský  zväz  protifašistických bojovníkov 
 
5.4. Sociálna infraštruktúra  
  

  V obci je jedna predajňa s rozličným tovarom. Obec nemá zdravotné stredisko.  
Obec nemá základnú školu, najbližšie je ZŠ Novosad vzdialená len 2 km. Sú tu tri 
kostoly rímsko-katolícky, grécko-katolícky, reformovanej cirkvi. Má cintorín, dom 
smútku, kultúrny dom a bývalý objekt MŠ. Obec zakúpila dom na zriadenie „Domu 
ľudových tradícií - obecný dom“.   Obec má  futbalové ihrisko, futbalovú šatňu, 
multifunkčné ihrisko, obecný úrad, dom ľudových tradícií - obecný dom, garáž 
a stavebný  pozemok.    

5.5. Technická infraštruktúra 

     Dopravu zabezpečuje spoločnosť ARRIVA Michalovce. V obci je viac ako 1 km 
chodníkov v zlom stave, ktoré potrebujú rekonštrukciu. Parkovacie plochy nemá.  
Obec má vybudovaný vodovod v dobrom stave, ale nemá  kanalizáciu. Výstavba 
kanalizácie je v centre pozornosti. Obyvateľstvo využíva studne a žumpy. Plyn má 
80% napojenie. Miestny rozhlas je v zlom technickom stave. Obec od roku 2015 
disponuje kamerovým systémom. V roku 2015 sa v obci previedla rekonštrukcia 
verejného osvetlenia, kde obec kompletne prešla na LED osvetlenie obce.  Nemá 
káblovú televíziu. 

5.6. Hospodárstvo 

Priemysel nie je zastúpený.  
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:  Stolárstvo, potraviny,  výkopové 
práce, stavebné práce,  poľnohospodárske práce. 
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 
Poľnohospodárstvo, chov oviec a HD. Na základe analýzy doterajšieho vývoja 
možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na  poľnohospo-
dárstvo. 
Najväčší producenti poľnohospodárskej výroby sú  Ing. Jozef Slivka a Jozef 
Borčík.  Je zastúpená rastlinná aj živočíšna výroba, individuálne aj vinárstvo. 

 

5.7. Životné prostredie 

     Odpad je odvážaný (9 km) na skládku do Sirníka. Obec prevádza separovaný 
zber. Nemá divoké skládky. Znečisťovanie nie je registrované. Nemá chránené 
územia ani kultúrne pamiatky. Tradičné slávnosti vykonáva nepravidelne.  Medzi 
aktivity spolkov patria: činnosť FS Kyščanka a Miestneho futbalového Klubu. 
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5.8.  Školstvo  
 
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí  pre obec poskytuje: 
- Základná škola s Materskou školou Novosad,  
- Základné a Materské školy v Trebišove. 
 
6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 
 
Rozpočet obce na rok 2019  
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  
rok   2019. 
 
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. Celkový rozpočet obce na rok 2019 bol 
zostavený ako vyrovnaný.  Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  
kapitálový   rozpočet ako schodkový. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  
 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2018, 
uznesením č.   7/2018 
 
Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 
 

- prvá  zmena  schválená dňa  11.3.2019     uznesením  č.  16/2019  
- druhá zmena schválená dňa  18.6.2019     uznesením  č.  28/2019 
- tretia zmena  schválená dňa  17.9.2019     uznesením  č.  36/2019 
- štvrtá zmena schválená dňa  16.12.2019   uznesením   č.  51/2019 
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6.1 Rozpočet obce k 31.12.2019 a jeho plnenie 
 
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  
po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 92 859 142 832,16 

z toho :   

Bežné príjmy 92 859 119 850,83 

Kapitálové príjmy 0 10 178,20 

Finančné príjmy 0 12 803,13 

Výdavky celkom 92 859 131 653,43 
 

z toho :   

Bežné výdavky 84 896,55 
 

102 946,42 

Kapitálové výdavky 7 962,45 28 707,01 

Finančné výdavky 0 0 

Rozpočet  obce 0 +11 178,73 
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Rozbor plnenia príjmov za rok 2019  v € 
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

142 832,16 142 832,16 100 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 142 832,16 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019  
v sume  142 832,16 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

119 850,83 119 850,83 100 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 119 850,83 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 
119 850,83 EUR, čo predstavuje  100% plnenie.  

 
a) daňové príjmy  

 
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

93 617,89 93,617,89 100 

 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 84833,51EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume  84833,51EUR, čo predstavuje 
plnenie na 100 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 8 309,38 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8 309,38EUR, čo je 
100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7016,71 EUR, dane zo stavieb boli v sume 
1 292,67 EUR.   K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume  58,20  
EUR. 
 
Daň za psa  475€ 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad      2269,15€ 
 

b) nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

3700,54 3700,54 100 

 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 533,21EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume  533,21EUR, čo je 100 
% plnenie.   Uvedený   príjem   predstavuje príjem z  prenajatých pozemkov v sume 313,38 €, 
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v  sume 200.-€,  príjem z prenajatých riadov 



                                                                    
 
  

13 

v sume 19,83 EUR. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Z rozpočtovaných 3167,33 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3167,33 EUR, čo je 
100 % plnenie.  
správne poplatky + overovanie:  887.-€ 
Poplatky a platby za stravné: 1 394,27€ 
Úroky z vkladov: 0€ 
Poplatky za rozhlas, kuka nádoby, hrobové miesto, DS a iné:  886,06€ 
 

c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

414,44 414,44 100 

 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov  414,44EUR, bol skutočný príjem vo výške 
414,44EUR, čo predstavuje  100% plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy 
z dobropisov: elektrina  138,44€,   plyn 275,98€.  Z odvodov z hazardných hier 0,02 EUR. 
 
Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 19 848,81 EUR bol skutočný príjem vo výške 19 848,81  
EUR, čo predstavuje 100% plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie a grantu Suma v EUR Účel 

Okresný úrad Trebišov 107,60 Skladník materiálu CO 

Okresný úrad Trebišov 18 Register adries 
Úrad práce Trebišov 15 699,13 Aktivačná činnosť + §54 

Okresný úrad Trebišov 2618,12 Voľby prezidenta + EP 

Okresný úrad Trebišov 126,06 REGOP 
Okresný úrad, odbor ŽP, Košice 29,90 Dotácia na životné prostredie 
Nadácia poštovej banky 1 250 Dar 

 
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

2. Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

10 178,20 10 178,20 100 

 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 10 178,20EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 
v sume 10 178,20 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.  
Príjem z predaja  pozemku:   178,20 € 
 
Granty a transfery - z rozpočtovaných 10 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 
10 000 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 
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Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Krajský úrad Košice  MV SR 
Komenského 52, Košice 
 

5000.- Osvetou proti kriminalite „Spolu 
v bezpečí-III. etapa“ - ÚK v MŠ 

Ministerstvo financií SR 5000.- Uznesenie vlády č. 216 zo 
15.5.2019. „Modernizácia 
kultúrneho domu, Ulica Kvetná 
73/2“  - soc.zariadenie. 

 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

12 803,13 12 803,13 100 

 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 12 803,13 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume  
12 803,13 EUR, čo predstavuje  100% plnenie. Do príjmu boli zapojené: 

- dotácie z roku 2018 v sume  5000.-€,  osvetou proti kriminalite „Cesta k oddychu 
v našej Kapuscanke" so  spoluúčasťou  20%  na  výstavbu amfiteátra 

- dar od Poštovej banky z roku 2018 v sume 900.-€ na výstavbu zážitkového chodníka. 
                                                                                                                   

Uznesením obecného zastupiteľstva č.  27/2019, zo dňa 18.6.2019 bolo schválené použitie re-
zervného fondu v sume  6 903,13 EUR. 
 
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

131 653,43 131 653,43 100 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 131 653,43 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume  131 653,43 EUR, čo predstavuje  100% čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  
  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

102 946,42 102 946,42 100 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 102 946,42 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 102 946,42EUR, čo predstavuje  100% čerpanie.  
 
v tom :    
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Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie 
 

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej 
klasifikácie: 
 

Rozpočet 
/v €/  

Skutočnosť 
/v €/ 

% 
čerpania 

Všeobecné verejné  služby, v tom:  102 946,42 102 946,42 100 

Správa obce  0111 59 997,96 59 997,96 100 

Finančná oblasť, popl. 0112 320,55 320,55 100 

Všeo.verej.služby,inde nešpecif.  - voľby VUC  0160  2 618,73 2 618,73 100 

Ochrana pred požiarmi 0320 358,10 358,10 100 

Cestná doprava 0451 437,72 437,72 100 

Nakladanie s odpadmi  0510 1 771,24 1 771,24 100 

Ochrana prírody a krajiny 0540 1 764,93 1 764,93 100 

Rozvoj obcí 0620 26 501,85 26 501,85 100 

Verejné osvetlenie 0640 2 443,71 2 443,71 100 

Šport 0810 2 462,75 2 462,75 100 

Kultúrne služby 0820 2 620,80 2 620,80 100 

Náboženské a iné spoločenské služby 0840 709,98 709,98 100 

Úcta k starším 1020 938,10 938,10 100 

                                                                                                                      
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  
 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 48 717,96 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 48 717,96 EUR, 
čo je 100% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  hlavnej kontrolórky, 
UoZ - § 54 a dohody o vykonaní práce. 
 
Poistné a príspevok do poisťovní.  
Z rozpočtovaných 17 044,45 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 17 044,45 EUR, 
čo je 100% čerpanie.  
 
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 37 184,01 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume  37 184,01 EUR, 
čo je  100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,  ostatné tovary a služby. 
 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 18 598,81EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 18 598,81 EUR, 
čo predstavuje 100 % čerpanie. 
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2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

28 707,01 28 707,01 100 

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 28 707,01 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 28 707,01EUR, čo predstavuje  100% čerpanie.  
 
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
 

- Nákup pozemku                                                                               3 000.-    € 
-     Projektová dokumentácia Chodník Kvetná ulica                            1 200.-€ 

      -     Projektová dokumentácia  rigoly Kvetná ulica                               1 000.-€ 
- „Modernizácia kultúrneho domu – sociálne zariadenie“                  5 000,40€, 
- „Cesta k oddychu v našej Kapuscanke – výstavba amfiteátra“        7 798,80€ 
- Komunitné centrum - obecné múzeum – osadenie žumpy               1 588€ 
- „Zdravá chôdza na boso - Zážitkový chodník v Kyste“                   6 557,36€ 
- Rekonštrukčné práce na dokončenie obecného domu tradícií 

Fa z roku 2018                                                                                  2 562,45€                                                            
   
3) Výdavkové finančné operácie : 
  
Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 0 
EUR, čo predstavuje 0% čerpanie.  
 
6.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
Hospodárenie obce 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 
 
Bežné  príjmy spolu 119 850,83
z toho : bežné príjmy obce  119 850,83
             bežné príjmy RO 0
Bežné výdavky spolu 102 946,42
z toho : bežné výdavky  obce  102 946,42
             bežné výdavky  RO 0
Bežný rozpočet +16 904,41
Kapitálové  príjmy spolu 10 178,20

z toho : kapitálové  príjmy obce  10 178,20
             kapitálové  príjmy RO 0

Kapitálové  výdavky spolu 28 707,01
z toho : kapitálové  výdavky  obce  28 707,01
             kapitálové  výdavky  RO 0

Kapitálový rozpočet  -18 528,81
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -1 624,40
Vylúčenie z prebytku  
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Upravený prebytok/schodok bežného a kapit. rozpočtu -1 624,40

Príjmy z finančných operácií 12 803,13

Výdavky z finančných operácií 0

Rozdiel finančných operácií                                           + 12 803,13 
PRÍJMY SPOLU   142 832,16
VÝDAVKY SPOLU 131 653,43
Hospodárenie obce  11 178,73
Vylúčenie z prebytku 5 000
Upravené hospodárenie obce 6 178,73
 
Schodok rozpočtu v sume – 1 624,40 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 
a podľa osobitných predpisov v sume 5.000,- EUR  bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný 
: 

- z finančných operácií  1 624,40 EUR 
 
Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 
predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 5.000,- EUR, a to na : 
- prevenciu kriminality –  spoluúčasť 20%,  na realizáciu projektu „Osvetou proti 
kriminalite „Spolu v bezpečí-III. etapa“ - ÚK v MŠ  v sume 5.000,- EUR, 

 
Zostatok  finančných operácií v sume  12 803,13 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume   1 624,40 EUR 
- krytie nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR a daru v sume  5.000,- EUR 

 
Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 6 178,73 EUR  
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 
6.178,73 EUR.  
 
Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov rezervného fondu 
a sociálneho fondu 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
              

Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2019  0 
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  6903,13 
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                  rozpočtový rok  

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0 

                - z finančných operácií 0 
Úbytky   - použitie rezervného fondu na kapitálové 
výdavky       
 

6903,13 

               - krytie schodku rozpočtu 0 
               - ostatné úbytky  0 
KZ k 31.12.2019 0 

 
 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 

Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2019 129,31 
Prírastky - povinný prídel -   1,05  %                    441,20 

  
Úbytky   - závodné stravovanie                    162,8 
               - regeneráciu PS, dopravu               362,09 
               - dopravné                           0 
               - ostatné úbytky                                               0 
KZ k 31.12.2019 45,62 

 
6.3  Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019  
A K T Í V A  

Názov   ZS k 31.12.2019  v EUR KZ  k  1.1.2019 v EUR 

Majetok spolu 609 716,90 616 398,61 

Neobežný majetok spolu 598 112,18 602 578,64 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 524 961,42 529 427,88 

Dlhodobý finančný majetok 73 150,76 73 150,76 

Obežný majetok spolu 11 282,55 13 497,13 

z toho :   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky /318 a 319/ 58,20 564,69 
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Finančné účty  11 224,35 12 932,44 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  322,17 322,84 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  31.12.2019 v EUR KZ  k  1.1.2019 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 609 716,90 616 398,61 

Vlastné imanie  269 623,26 265 416,81 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  269 623,26 265 416,81 

Záväzky 6 350,59 9 405,29 

z toho :   

Rezervy  648 480,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 5 000 5 000 

Dlhodobé záväzky  SF 45,62 129,31 

Krátkodobé záväzky 656,97 3 795,98 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 333 743,05 341 576,51 

 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 

 
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky: 
 

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)                                                                         0 EUR 
- voči dodávateľom                                                                                      656,97      

EUR 
- voči štátnemu rozpočtu                5000,00      EUR 
- voči zamestnancom                                                                                               0       

EUR 
- voči poisťovniam a daňovému úradu                                                                    0       EUR 
- ostatné:  rezervy 648€ - SF 45,62€    spolu                                                   693,62      EUR 

 
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 
Obec Kysta nemá vo svojej pôsobnosti príspevkové organizácie. 
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9.Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2007 o dotáciách, právnickým osobám, 
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 
prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
 

Žiadateľ dotácie 
 
 
 
                            - 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 
prostriedkov 
 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 
) 
 
- 4 - 

Futbalový klub Kysta – bežné výdavky 1 800 EUR 1 800 EUR 0 

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2007 
o dotáciách. 
 
10.Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec Kysta neprevádzkuje podnikateľskú činnosť. 
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči : 
 
Obec Kysta má  vysporiadané finančné vzťahy  voči 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) rozpočtom VÚC 

 
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, ďalej usporiadať finančné vzťahy 
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  
 
 
      
    - 1 - 

Účelové určenie grantu, tran-
sferu:   
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  poskytnu-
tých 
finančných pro-
striedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých fi-
nančných pro-
striedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - 
stĺ.4 ) 

 
- 5 - 

Okresný úrad 
Trebišov 

Skladník materiálu CO 
Bežné výdavky 

107,60 107,60 0 

Úrad práce Tre-
bišov 

Aktivačná činnosť + § 54 
Bežné výdavky 

15 699,13 15 699,13 0 

Okresný úrad Voľby prezidenta + EP 2 618,12 2 618,12 0 
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Trebišov Bežné výdavky 
Okresný úrad 
Trebišov 

REGOP 
Bežné výdavky 

126,06 126,06 0 

Okresný úrad 
Trebišov 

Dotácia na životné prostre-
die-bežné výdavky 

29,90 29,90 0 

Krajský úrad 
Košice,  MV SR 
Komenského 52, 
Košice 
 

Osvetou proti kriminalite, 
„Cesta k oddychu v našej 
Kapuscanke – výstavba 

amfiteátra“ 

Dotácia z roku 
2018 

 
5000 

 
 
 

5000 

 

 

      0 

Okresný úrad 
Trebišov 

Register adries bežné 
výdavky 

18 26 0 

Ministerstvo 
financií SR 

Uznesenie vlády č. 216 zo 
15.5.2019. „Modernizácia 
kultúrneho domu, Ulica 

Kvetná 73/2“  - soc. 
zariadenie. 

 
 

5 000 

 
 

5 000 

 

 
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom    

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC   
 
Finančné usporiadanie voči iným subjektom: 

 
Poskytovateľ  
 
 
      
    - 1 - 

Účelové určenie grantu, tran-
sferu:   
- kapitálové výdavky 

 
- 2 - 

Suma  poskytnu-
tých 
finančných pro-
striedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých fi-
nančných pro-
striedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - 
stĺ.4 ) 

 
- 5 - 

Nadácia pošto-
vej banky 

Dar na výstavbu zážitkového 
chodníka 

2 150 2 150 0 

  
 

12. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 
k  

31.12. 2019 

Skutočnosť 
k 

31.12.2018 
Náklady 132 881,29 126 487,02 

50–Spotrebované nákupy 15 061,93 16 573,52 

51 – Služby 14 783,79 12 194,63 

52 – Osobné náklady 67 946,08 61 015,68 

53 – Dane a poplatky 94,17 94,27 
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54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

951,11 4 536,50 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia 

31 169,40 29 324,41 

56 – Finančné náklady 1 016,98 1 048,01 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov 
príjmov 

 1 857,83 1 700 

59 – Dane z príjmov 0 0 

Výnosy 137 087,74 132 395,95 

60 – Tržby za vlastné 
výkony a tovar 

100,2 125,20 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných 
služieb 

0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

96 580,79 88 631,28 

64 – Ostatné výnosy 1 497,27 2 360,51 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia 

513,53 510,28 

66 – Finančné výnosy 0 881,60 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO 
a PO zriadených obcou 
alebo VÚC 

38 395,95 39 887,08 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný 
HV/  

+4 206,45 +5 908,93 

 

Hospodársky výsledok kladný v sume  + 4 206,45 EUR bol zúčtovaný na účet 428 
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– Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

13. Významné investičné akcie v roku 2019 
 
-    Nákup pozemku                                                                           3 000.- € 
-   „Modernizácia kultúrneho domu – sociálne zariadenie“              5 000,40 € 
-   „Cesta k oddychu v našej Kapuscanke – výstavba amfiteátra“    7 798,80 € 
-    Komunitné centrum - obecné múzeum – osadenie žumpy          1 588.- € 
-   „Zdravá chôdza na boso - Zážitkový chodník v Kyste“               6 557,36 € 
-    Nákup kompostérov                                                            
 
14. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného 

obdobia. 

 

15. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

 
 Z hľadiska budúcich cieľov Obec Kysta 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 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: 

- Rekonštrukčné práce pre dokončenie  obecného domu tradícií – dedinského 

múzea.   

-    Oprava tribúny a budovy šatni na miestnom futbalovom ihrisku.  
 

-    Nové ústredné kúrenie  do budovy bývalej MŠ.   
 

-    Oprava chodníka na ulici Kvetnej.  
 

-    Rekonštrukcia rigolu 
 

16. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 
Obec nemala v roku 2019 žiadne  náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. 
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17. Nadobudnutie vlastných akcií 

Obec v roku 2019 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné 

podiely  a akcie. 

 

18. Organizačná zložka v zahraničí 

Obec nemala, nemá a ani neplánuje mať žiadnu svoju organizačnú zložku 

v zahraničí. 

 

 

 

Vypracovala:  Monika Pregová                     Predkladá: Mgr. Helena Borčíková                                        

                                                                                   starostka obce 

 

 

19. Prílohy 

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

k 31. 12. 2019 
- Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 

31.12.2019 


