Obec Kamenica nad Cirochou
Humenská 555/6, Kamenica nad Cirochou, 067 83
_____________________________________________________________________

Výročná

správa

obce
KAMENICA NAD CIROCHOU
za rok 2 0 1 8

Spracovala : Ing. Drahoslava Miko
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Identifikačné údaje
Názov: Obec Kamenica nad Cirochou
Adresa pre poštový styk: Obecný úrad, Humenská 555/6, 067 83 Kamenica nad Cirochou
Telefón: 057/7793286, 057/7793204
e-mail: info@obeckamenicanadcirochou.sk
web: www.obeckamenicanadcirochou.sk
Okres: Humenné
Kraj: Prešovský
IČO: 00323101
DIČ: 2021232653
Právna forma: obec
Deň vzniku: Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok, ktorý sa riadi
zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov
a Ústavou Slovenskej republiky.
Rozloha obec: 1766 ha
Počet obyvateľov k 31.12.2018: 2293

Základné orgány obce
1. Starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo
Starostom obce je od volieb 2006 Ing. Alexander Bugyi.
Vo voľbách do obecného zastupiteľstva v roku 2014 bolo zvolených 9 poslancov a to :
-

Renáta Babjaková
Filomén Burda
Ing. Diana Burdová
Marek Čabák
Anna Daňová
Ing. Monika Hamaďaková
JUDr. Miroslav Hodák
Ing. Jozef Komarc
Mária Škrlíková
V roku 2018 sa zasadnutia obecného zastupiteľstva konali v dňoch 08.03.2018,

02.05.2018, 06.06.2018, 16.08.2018, 16.10.2018, 07.12.2018 a 14.12.2018.
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Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali v zasadačke Obecného úradu
v Kamenici nad Cirochou. Program zasadnutí je zverejňovaný na úradnej tabuli obce a na
webovej stránke obce. Zápisnice a uznesenia sú zverejňované na webovej stránke obce.
Všetky zasadnutia sú verejné.

Z histórie obce
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1317, kedy ju kráľ Karol Róbert z Anjou dal
do daru rodu Drugethovcom. Obec sa v tom období spomína pod názvom Kementze
a približne od roku 1416

sa v úradných záznamoch spomína názov Nagy-Kementze.

Posledným vlastníkom obce bol gróf Gejza Andrássy, ktorí vlastnil miestny kaštiel
vybudovaný v roku 1773 rodom Csákyovcom

a rozsiahle lesy a poľné majetky.

K významnému rozšíreniu obce došlo v roku 1925, kedy grófske pozemky rozparcelovali
a lacno predali medzi obyvateľov.
V roku 1933 prevzala správu lesov štátna správa a s čím sa spája aj vznik Vojenských
lesov a vybudovanie píly na elektrický pohon. Drevo na pílu sa zvážalo úzkokoľajkou, ktorá
svoju funkciu plnila až do roku 1991. V obci sa nachádza rímsko-katolícky kostol sv. Štefana,
prvomučeníka z roku 1782, ktorý bol kompletne zrekonštruovaný. V novembri 2008 sa
konala konsekrácia kostola. V roku 2014 bol daný do užívania novovybudovaný
gréckokatolícky chrám v obci. V roku 2016 obecný úrad realizoval Riešenie energetickej
úspornosti KD a OcÚ a začal s prestrešením vstupu do budovy KD. V roku 2017 bolo
ukončené prestrešenie vstupu do budovy KD. V roku 2018 bolo zaasfaltované parkovisko pri
rímskokatolíckom kostole, chodník pri školskej jedálni, vybudoval sa chodník na Železničnej
ulici popri Pastoračnom dome.
Medzi kultúrne pamiatky obce patrí aj pomník obetiam padlým v 2. svetovej vojne,
obecný úrad vykonal opravu okolia pomníka.
V roku 1936 bolo vybudované vojenské poľné letisko, ktoré v súčasnosti využíva
Aeroklub Kamenica nad Cirochou.
Prvá škola bola postavená v roku 1867. Viactriedna školská budova bola daná do
užívania v roku 1911 a v roku 1954 žiaci začali navštevovať modernú školu. V súčasnosti je
základná škola, materská škola a školská jedáleň zrekonštruovaná z eurofondov.
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Výhody, nevýhody a infraštruktúra obce
Výhody obce
-

geografická poloha : Humenné – 8 km
Snina - 14 km

Infraštruktúra obce
-

600 hektárov štátnej pôdy v správe SPF bez ťarchy

-

Letisko

-

Železnica

-

Meteorologická stanica

-

Obora jelenej a diviačej zveri, pstruhové vody

-

CHKO Vihorlat

-

Chránené územie Drieňova, Chránené Vtáčie územie Laborecká vrchovina

-

blízkosť hranice s Ukrajinou, Poľskom, Maďarskom

-

platný územný plán obce a plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Nevýhody obce
-

500 km od hlavného mesta SR

Erb obce a vlajka obce
Erb obce Kamenica nad Cirochou tvorí : v striebornom štíte medzi dvoma zelenými
prirodzenými stromami, vyrastajúcimi zo zelenej pažite čierna bordúra lemeša a čierne
čerieslo. Tento erb bol utvorený na základe pečate, uloženej v zbierke obecných a mestských
pečatí v Krajinskom archíve v Budapešti. Okrem tohto symbolu je na pečati kruhopis :
Remence helnsége pecsétje /Pečať obce Kamenica nad Cirochou./
Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej /1/6/, čiernej
/1/6/, bielej /1/6/ a zelenej /3/6/. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j.
dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Symboly obce Kamenica nad Cirochou sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej
republiky pod signatúrou K-259/2006.
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Pečať obce Kamenica nad Cirochou je okrúhla, uprostred s obecným symbolom
a kruhopisom OBEC KAMENICA NAD CIROCHOU.

Obecný úrad, obecná rada a komisie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne práce súvisiace s chodom obce.
Pracovníkov

obecného

úradu

a ich

prácu

organizuje

starosta

obce.

Obecný úrad zabezpečuje spisovú službu, vnútornú správu, ekonomické veci, dane
a poplatky, matriku, stavebný úrad pre obec a pre mesto Humenné, všetky činnosti dané
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
V obci v roku 2015 bola dňa 6.5.2015 zvolená za hlavnú kontrolórku obce p. Margita
Karamanová.
Obecná rada bola zriadená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 9.12.2014 uznesením
číslo 1/2014 v zložení : JUDr. Miroslav Hodák, Marek Čabák, Ing. Jozef Komarc.
Komisie obecného zastupiteľstva
1. komisia pre školstvo a šport, predseda p. Marek Čabák
2. komisia pre mládež, kultúru a sociálne veci, predsedníčka p. Mária Škrlíková
3. komisia pre verejný poriadok a životné prostredie, predseda p. Ing. Jozef Komarc
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. je obec Kamenica nad Cirochou samostatným
územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky. Obec združuje osoby,
ktoré majú na jej území trvalý pobyt a ako právnická osoba za podmienok stanovených
zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou
úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce
a potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže používať návratné zdroje
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového
programu obce, resp. na plnenie inej úlohy v štátnom záujme môže obec získať dotáciu zo
strany štátu. Svoje úlohy a program môže obec financovať aj z prostriedkov združených
s inými obcami, so samosprávnym krajom či inými právnickými, alebo fyzickými osobami.
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Majetok obce tvoria veci vo vlastníctve obce a jej majetkové práva. Majetok obce
slúži na plnenie úloh obce, snahou obce je zveľaďovať a zhodnocovať tento majetok
a zachovať ho v nezmenšenej hodnote. Darovať nehnuteľný majetok, ktorý je vlastníctvom
obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť len na verejné účely, na podnikateľskú
činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné
zastupiteľstvo.
Zákon NR SR č. 564/2004 Z.z. v zmysle neskorších predpisov o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve upravuje podiely obce na daniach v správe štátu.
Dotácie na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy sa
zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej
pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý bol prenesený na obec. Poskytujú sa na základe
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov je obec ako subjekt verejnej správy právnickou osobou zapísanou
v registri organizácií, ktorý vedie Štatistický úrad SR v zmysle zákona č. 540/2001 o štátnej
štatistike v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov je základnou
legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových
organizácií v obci.
Tento zákon upravuje povinnosť rozpočtových organizácií a obcí účtovať v sústave
podvojného účtovníctva.

Inštitúcie v obci
Základná škola s materskou školou a školskou jedálňou Kamenica nad Cirochou
Riaditeľ : Mgr. Slavomír Tokár
Zástupca riaditeľa pre ZŠ : Mgr. Alena Suchárová
Zástupca riaditeľa pre MŠ : Daniela Penksová
Vedúca školskej jedálne : Gabriela Zeleňaková
Adresa : 067 83 Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 204

7
e-mail.: skola@zskamenicanc.edu.sk
telefón : 057/7888640, 7888641
Počet žiakov : 189 žiakov základnej školy
45 žiakov materskej školy
Školský klub navštevuje 45 žiakov, na ktoré dozerajú 2 vychovávateľky.
Školská jedáleň má kapacitu 80 stravníkov.
Základná škola s materskou školou a školskou jedálňou v Kamenici nad Cirochou je
organizácia s právnou subjektivitou, ktorá hospodári s vlastnými prostriedkami. Financovaná
je z rozpočtu obce na originálne kompetencie a dotácií na prenesené kompetencie.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kamenica nad Cirochou
Adresa : 067 83 Kamenica nad Cirochou, ul. Železničná 1
Telefón : 057/7793289
e-mail.: farnost@farnostknc.eu
Správca farnosti : Mgr. Peter Sepeši, farár
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hažín nad Cirochou
V obci sa nachádza chrám gréckokatolíckej cirkvi
Adresa: 067 83 Kamenica nad Cirochou, ul. Humenská
Telefón : 057/775 05 86
e-mail.: hazin.ncirochou@grkatpo.sk
Správca farnosti : Mgr. Matúš Nastišin, farár
Slovenská pošta a.s.
Adresa : 067 83 Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 53
Telefón : 057/7793310
Obvodné zdravotné stredisko
Adresa: 067 83 Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 203
Ambulancie :
-

MUDr. Peter Jusko, všeobecný lekár

-

MUDr. Lucia Blahová, pediater

-

spoločnosť GRIFFA, s.r.o. – MUDr. Alžbeta VACEĽOVÁ, stomatológ (do 30.4.2018)
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-

Lekáreň ZDRAVIE Humenné s.r.o., zastúpená Mgr. Richardom Karabínom,
konateľom spoločnosti

V stredisku sa nachádza takisto aj Holičstvo-Kaderníctvo.
Vojenské lesy a majetku SR, o.z. Kamenica nad Cirochou
Adresa : 067 83 Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 131
Telefón : 057/7793212, 93283
e-mail.: sekretariat.kc@vlm.sk

Podnikateľské subjekty v obci
-

predaj potravín a zmiešaného tovaru

-

predaj priemyselného tovaru

-

kaderníctvo a holičstvo

-

reštaurácie a pohostinské zariadenia

-

autoopravovne

-

čerpacia stanica PHM

-

pneuservis

-

stavebná firma

-

pekáreň

-

Agroluk .s.r.o.

-

Hájik, n.o.

-

Pavex – „Bačoveň“

Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce
I.

Rozpočet obce na rok 2018

Bol základným nástrojom finančného hospodárenia obce na rok 2018. Obec v roku 2018
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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.
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Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č. 26/2017 .
Príjmy celkom :

1 177 716,- €

Výdavky celkom :

1 177 716,- €

II.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €

Rozpočet na rok 2018

1 177 716,- €

Upravený rozpočet 2018

1 328 571,87 €

Skutočnosť k 31.12.2018

1 328 416,51 €

Obec v roku 2018 prijala nasledovné dotácie:
-

Na výstavbu požiarnej zbrojnice
30 000,- €
Kamerový systém
10 000,- €
Komunálne voľby 2018
518,36 €
Projekt 50j
13 420,94 €
Dni obce
11 500,- €
Športovú výbavu
1 777,-€
Dopravu
101,22 €
DPO
3 000,- €
HN
1 724,20 €
Matriku
5 689,72 €
Register obyvateľov a adries
802,- €
Rodinné prídavky
1 632,80 €
Stavebný úrad
2 600,73 €
Vojnové hroby
938,06 €
ZŠ (prenesené kompetencie)
443 641,14 €
Životné prostredie
220,78 €

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom na bežné
výdavky obce na jednotlivých úsekoch preneseného výkonu štátnej správy.

III.

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v €

Rozpočet výdavkov obce na rok 2018-bežný rozpočet
Rozpočet výdavkov obce na rok 2018-kapitálový rozpočet

422 624,- €
80 000,- €
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Finančné operácie na rok 2018

28 644,- €

Rozpočet výdavkov na originálne kompetencie

175 769,39 €

Rozpočet výdavkov pre ZŠ (prenesené kompetencie)

443 641,14 €

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých kapitol :

- 0111 Obce
- 0112 Finančná a rozpočt. oblasť
- 0160 Voľby

215 204,45 €
3 890,86 €
518,36 €

- 0133 Matrika

7 732,70 €

- 0170 Splátky úrokov z úveru

2 931,88 €

- 0320 Ochrana pred požiarmi

9 067,27 €

- 0451 Cestná doprava

4 992,38 €

- 0510 Nakladanie s odpadmi

38 153,65 €

- 0620 Rozvoj obcí

88 725,73 €

- 0640 Verejné osvetlenie

18 598,17 €

- 0760 Obvodné zdrav. stredisko
- 0810 Futbalový klub, stolný tenis, box
- 0820 Kultúrny dom
- 0820 Deň obce

5 219,86 €
23 799,54 €
3 769,56 €
33 721,95 €

- 0830 Miestny rozhlas

1 728,78 €

- 0860 Klub dôchodcov

3 911,00 €

- 0911 MŠ
- 1012 Sociálne služby opatrovateľky

153,50 €
47 238,06 €

- 1020 Sociálne služby staroba

5 748,76 €

- 1040 Soc. služby rodina a detí

5 835,58 €

- kapitálové výdavky
- výdavky sociálneho fondu
- splátky úveru – finančné operácie

69 338,97 €
1 402,50 €
28 642,80 €

Výdavky rozpočtovej organizácie ZŠ s právnou subjektivitou
- Originálne kompetencie výdavky MŠ, ŠJ, ŠKD/ 175 769,39 €
- Vlastné príjmy ŠJ,MŠ, ŠKD
- Základná škola – prenesené kompetencie

18 655,84 €
443 641,14 €
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Hospodárenie za rok 2018
Výsledok hospodárenia za rok 2018 je prebytok k rozpočtu vo výške 7 682,46 €, ako
rozdiel medzi príjmami a výdavkami obce .
Zostatky na bežných bankových účtoch k 31.12.2018
Spolu: 52 936,70 €

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v €:
Aktíva:
Majetok spolu

1 855 655,03 €

Neobežný majetok spolu

1 179 125,69 €

Dlhodobý nehmotný majetok spolu

18 003,00 €

Z toho:
Zúčtovanie medzi subj. verejnej správy

533 651,61 €

Pohľadávky

89 536,53 €

Finančný majetok

52 936,70 €

Časové rozlíšenie nákladov budúci období

404,50 €

Pasíva:
Vlastné zdroje krytia majetku

1 855 655,03 €

Z toho:
Vlastné imanie

1 374 851,66 €

Z toho:
Nevysporiadaný výsledok z min. rokov
Záväzky
Časové rozlíšenie výnosov bud. období

1 370 577,73 €
387,431,66 €
93 371,71 €

Prehľad o stave pohľadávok a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec eviduje pohľadávky v čiastke 89 536,53 €, z toho: 12 322,76 € nedaňové pohľadávky
a 71 561,24 € daňové pohľadávky, ostatné pohľadávky 4 629,03 €, pohľadávky voči
odberateľom 1 023,50 €.
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Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
- rezervy zákonné krátkodobé
- záväzky zo soc. fondu
- zostatok dopravného ZŠ
- prijaté preddavky
- nesplatený úver
- ostatné dlhodobé záväzky ( LED osvetlenie )
- dodávateľské záväzky

0,00 €
3 519,31 €
62,52 €
4 004,91 €
97 863,13 €
206 230,37 €
5 401,08 €

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018.
Účtovná závierka bola odovzdaná cez rozpočtový informačný systém samospráv obcí v
elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré
by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

V Kamenici n/C, 06.06.2019

Ing. Drahoslava Miko

Ing. Monika Hamaďaková

ekonómka obce

starostka obce

