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1. Identifikačné údaje obce 

Názov:  Obec Prosačov 

Sídlo:    Prosačov č. 16 

IČO:      00332712 

Štatutárny orgán obce: starosta 

Telefón: 057/4452331 

E-mail:   prosacov@centrum.sk 

Webová stránka:  obec-prosacov.webnode.sk 

 

 

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:  Martin Digoň 

Zástupca starostu obce: Ján David 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Ján Gača 

Obecné zastupiteľstvo:  Michal Berky, Ján David, Dušan Janičo, Mikuláš Janičo, 

                                       Mgr. Magdaléna Jakubčová 

Obecný úrad: 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Je zložený z 
pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné činnosti obecného 
zastupiteľstva a starostu obce, najmä písomnú agendu. Je podateľňou a výpravňou 
obecných písomností, zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania 
obecného zastupiteľstva, vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obecnej 
samosprávy aj správnych konaní, vykonáva nariadenia obce a uznesenia obecnej 
samosprávy.  
Obecný úrad v Prosačove má k 31.12.2018 piatich  zamestnancov: 
Digoň Martin – starosta obce 
Ing. Ján Gača – hlavný kontrolór obce 
Vasilišinová Helena – samostatná odborná referentka  
Mgr. Mikeľová Dominika – terénna sociálna pracovníčka 

Bratková Renáta – terénna pracovníčka 

 

 

3. Základná charakteristika Obce Prosačov  

      

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.  
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3.1 Geografické údaje 

 

Geografická poloha obce : kraj Prešovský, okres Vranov nad Topľou 

 

Susedné mestá a obce : Hanušovce nad Topľou, Remeniny, Ďurďoš 

 

Celková rozloha obce : 428 ha 

 

Nadmorská výška :    stred obce je vo výške 190 m n.m. a v chotári 180-149 m  n.m.   

 

 

3.2 Demografické údaje  

 

Počet obyvateľov k 31.12.2018:  222 

 

Národnostná štruktúra : slovenská, rómska 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : v obci prevláda gréckokatolícka  a 

                                                                                          rímskokatolícka cirkev 

 

Vývoj počtu obyvateľov :  

                                           Stav obyvateľov k 01.01.2018  .................. 222 

 Narodenie ...................................................     3 

                                           Úmrtie       ..................................................     6 

                                           Prihlásení  ...................................................    3 

 Odhlásení  ...................................................    0  

                                           Stav obyvateľov k 31.12.2018 ............... ... 222 

                                             

 

 

3.3. Symboly obce                   

 

                                        
 

 

Erb obce: Erb obce je v modrom štíte, uprostred ktorého sa nachádza dominanta obce 

Prosačov, chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky z roku 1842, so zlatou bránou, zlatým 

oknom a zlatým gréckym krížom, ukončený zlatou vežou.   Po jeho pravej a ľavej strane sú 

umiestnené žlté ľalie, symbolizujúce Bohorodičku. Pod chrámom je bielou farbou 

znázornená riečka Bobaľovka tečúca naprieč celou dedinou. Okrem modrého štítu všetky 

ostatné jeho časti sú vyobrazené bielou a žltou farbou, ktoré sú symbolom pápežstva, resp. 

katolicizmu a odrážajú hlboko zakorenenú vieru tunajšieho ľudu. 

 

       Vlajka obce: pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, bielej, modrej,  

       bielej, žltej, bielej, modrej žltej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi  

       čípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 
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       Pečať obce : obec nemá 

 

       Logo obce:    logo obec  nemá  

 

 

3.4  História obce  

Obec Prosačov  svojou rozlohou zaraďujeme k menším obciam Vranovského okresu, 

vekom ju možno zaradiť medzi staršie obce v okrese.  

Obec leží na južnom úpätí Nízkych Beskýd v doline pravostranného prítoku Voľanského 

potoka. Mierne zvlnený povrch chotára tvoria horniny bradlového pásma a treťohorný flyš.  

Nesúvislý les je iba v severnej časti (hrab, borovica).  

Prvá písomná zmienka o obci Prosačov pochádza z roku 1363. Prosačov sa prvýkrát 

spomína v listine, kde si šľachtici z Rozhanoviec delili dediny hradného panstva Čičava, 

v tom istom roku, ako pochádza prvá písomná zmienka o tejto obci. Sídlisko založil šoltýs 

s usadlíkmi na základe nemeckého zákupného práva. Prosačov sa v písomnostiach zo 14. 

storočia vyskytuje pod názvom Prosach. Súčasný názov Prosačov svedčí o tom, že vznikol 

v slovenskom prostredí. Podľa podania miestnych obyvateľov názov obce pochádza od 

slova proso, ktoré sa tu kedysi pestovalo. V Prosačove v roku 1550 hospodárila domácnosť 

šoltýsa a len dve sedliacke domácnosti, ale tie sa čoskoro odsťahovali alebo vymreli 

a sídlisko spustlo. Obnovili ho noví usadlíci v 70. rokoch 16. storočia. Na prelome 16. 

a 17. storočia bol Prosačov malou dedinou. V druhej polovici 17. storočia poddaných, 

domácností aj domov pribúdalo. Na prelome 17. a 18. storočia bol Prosačov stredne 

veľkou dedinou. V roku 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 11 až 8 poddanských 

domácností. V dedine bol aj mlyn. Obyvatelia obce v minulosti chovali dobytok, pálili 

uhlie a živili sa aj prácou v lesoch.  

 

3.5  Pamiatky  

Grécko-katolícky kostol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, ktorý bol postavený v roku 

1842 v retardovanom slohu východoslovenských kostolov s barokovými prvkami. 

  

3.6  Významné osobnosti obce 

        - obec nemá 

 

3.7  Výchova a vzdelávanie – obec nemá vlastné predškolské a školské zariadenia.   

Výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola v Remeninách a v Hanušovciach nad Topľou 

- Materská škola v Hanušovciach nad Topľou 

       

3.8   Zdravotníctvo 
 Primárna zdravotná starostlivosť občanom obce je zabezpečovaná privátnymi ambulanciami 

 zmluvných praktických lekárov a stomatologických  ambulancií v zdravotnom stredisku  

 v meste Hanušovce nad Topľou, poprípade podľa sídla pracoviska aj iné. 

 

3.9   Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec v priestoroch kultúrneho domu. 

   

3.10 Hospodárstvo  

 Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- AGRI-FUTURO, spol. s r.o. Sobrance 

        - chov hovädzieho dobytka 

 

         Obec nemá obchod, reštauráciu, pohostinstvo ani priemysel. 
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4. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   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.   

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.12.2017 uznesením č. 55/2017. 

 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa  20.04.2018       uznesením č.  11/2018 

- druhá zmena schválená dňa  26.07.2018       uznesením č.  27/2018 

- tretia zmena  schválená dňa  09.11.2018       starostom obce – zo ŠR   

- štvrtá zmena schválená dňa  16.12.2018       uznesením č. 10-Z/2018 

 

 

4.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018   

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2018 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 108.370,- 139.798,- 136.779,65 97,84 

z toho :     

Bežné príjmy 108.370,- 119.307,- 116.289,33 97,47 

Kapitálové príjmy    15.000,- 15.000,00 100,00 

Finančné príjmy      5.491,-   5.490,32 99,99 

Výdavky celkom 108.370,- 139.798,- 126.914,02 90,78 

z toho :     

Bežné výdavky 108.370,- 124.798,- 111.914,14 89,68 

Kapitálové výdavky  15.000,- 14.999,88 100,00 

Finančné výdavky     

Rozpočet obce    9.865,63  

 

 

 4.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 116.289,33 

z toho : bežné príjmy obce  116.289,33 

Bežné výdavky spolu 111.914,14 

z toho : bežné výdavky  obce  111.914,14 

Bežný rozpočet - rozdiel 4.375,19 

Kapitálové  príjmy spolu 15.000,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  15.000,00 

Kapitálové  výdavky spolu 14.999,88 
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z toho : kapitálové  výdavky  obce  14.999,88 

Kapitálový rozpočet - rozdiel 0,12 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 4.375,31 

Vylúčenie z prebytku /Fond opráv/  60,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 4.315,31 

Príjmové finančné operácie  5.490,32 

+Výdavkové finančné operácie  0,00 

Rozdiel finančných operácií 5.490,32 
PRÍJMY SPOLU   136.779,65 

VÝDAVKY SPOLU 126.914,02 

Hospodárenie obce  9.865,63 
Vylúčenie z prebytku / Fond opráv/            60,00 

Upravené hospodárenie obce 9805,63 

 

Prebytok rozpočtu v sume 4.375,31 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, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu 4.375,31  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 v sume 5.490,32  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu              5.490,32 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 z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 

ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v z.n.p. v sume 60,00  EUR 

 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo 

výške 9.805,63 EUR.  



                                                                     8 

     4.3  Rozpočet na roky 2019 - 2021      

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Príjmy celkom 136.779,65 106.887,00 91.580,00 91.580,00 

z toho :     

Bežné príjmy 116.289,33 106.887,00 91.580,00 91.580,00 

Kapitálové príjmy 15.000,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 5.490,32 0,00 0,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Výdavky celkom 126.914,02 106.887,00 91.580,00 91.580,00 

z toho :     

Bežné výdavky 111.914,14 106.887,00 91.580,00 91.580,00 
Kapitálové výdavky 14.999,88 0,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

5. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

5.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Majetok spolu 889.184,36 879.866,55 

Neobežný majetok spolu 873.526,58 871.302,02 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00       106,32 

Dlhodobý hmotný majetok 849.129,05 846.798,17 

Dlhodobý finančný majetok 24.397,53 24.397,53 

Obežný majetok spolu 15.657,78   8.564,53 

z toho :           

Zásoby 17,03 - 

Zúčtovanie medzi subjektami VS - - 

Dlhodobé pohľadávky - - 

Krátkodobé pohľadávky  4.929,03  2.339,47 

Finančné účty  10.711,72  6.225,06 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.                                         - - 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.                                        - - 

Časové rozlíšenie                                         - - 
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5.2 Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 889.184,36 879.866,55 

Vlastné imanie  234.736,05 228.033,79 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  - - 

Fondy - - 

Výsledok hospodárenia  234.736,06 228.033,79 

Záväzky 15.275,25    21.272,85 

z toho :   

Rezervy  4.806,33   17.626,12 

Zúčtovanie medzi subjektami VS - - 

Dlhodobé záväzky 904,06        525,78 

Krátkodobé záväzky 9.564,86      3.120,95 

Bankové úvery a výpomoci - - 

Časové rozlíšenie 639.173,06 630.559,91 

 

 

5.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 

k 31.12 2018 

Stav 

k 31.12 2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   4.929,03 2.339,47 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

 

5.4 Záväzky 

 

Záväzky Stav 

k 31.12 2018 

Stav 

k 31.12 2017 

Záväzky do lehoty splatnosti   10.468,92 3.646,73 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 
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6. Hospodársky výsledok  za 2018 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Náklady 116.671,35 114.120,20 

50 – Spotrebované nákupy 9.171,26 10.444,54 

51 – Služby 9.244,01 9.306,53 

52 – Osobné náklady 53.086,45 43.249,45 

53 – Dane a  poplatky 129,68 0,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
30.741,92 35.939,60 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

13.105,32 14.067,49 

56 – Finančné náklady 1.192,71 1.112,59 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
0,00 0,00 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy 123.594,75 119.592,21 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 10,00 6,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
52.469,24 47.636,38 

64 – Ostatné výnosy 5.208,94 6.790,60 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

890,64 288,00 

66 – Finančné výnosy 294,00 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

64.721,93 64.871,23 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

6.923,40 5.472,01 

 

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 6.923,40 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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7. Ostatné  dôležité informácie  

7.1 Prijaté granty a transfery  

  V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Bežné príjmy: 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVaR Vranov n/T    2.709,49 Príspevok –  § 50J koordinátor  

OÚ Vranov n/T         76,23 

       21,20 

REGOB 

Register adries 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR   3.000,00 DHZO 

ÚPSVaR Vranov n/T 30.241,09 DvHN, rodinné prídavky 

OÚ Vranov n/T      526,86 Komunálne voľby-vrátené 5,49 € 

IA MPSVaR   1.798,31 

19.967,39 

Refundácia za r. 2017 TSP 

TSP 

   

 

Kapitálové príjmy:   

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

15.000,- 15.000,- 100,00 

 

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

 

 

7.2 Poskytnuté dotácie  

      V roku 2018 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie inej organizácii. 

 

7.3 Významné investičné akcie v roku 2018 

 

      Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017: 

- Rekonštrukcia  sociálneho zariadenia, kuchyne a budovy obecného úradu. 

        

 

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

      

      Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- pokračovanie v budovaní Vodovodu Remeniny-Prosačov-Matiaška-Ďurďoš 

- rekonštrukcia verejného osvetlenia 

- rekonštrukcia obecných studní  

 

7.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 

        Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 

 

7.6   Vplyv účtovnej jednotky na životné prostredie     

        Činnosť obce nevplýva negatívne na životné prostredie.  Obec nevytvára  čierne  skládky. 

        Vývoz odpadu obec zabezpečuje prostredníctvom firmy zaoberajúcej sa vývozom 

         a likvidáciou odpadu. 
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7.7   Vplyv účtovnej jednotky na zamestnanosť   

        Zamestnanosť obec rieši cez projekty. Obec k 31.12.2018 mala 5 zamestnancov.                                                                     

 

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

      Obec má exekučné konanie vedené súdnym exekútorom JUDr. Mruškovičom – oprávnený  

      Ing. Anton Timko - TIMA, IČO: 32930101, Sibírska 17, 080 01  Prešov, zast. JUDr. Jozef  

      Tarabčák, advokát - vymáhanie úrokov, exekučných trov a trov oprávneného za  

      oneskorenú úhradu faktúr (postúpenie pohľadávky Roľnícko-obchodné družstvo 

      Remeniny ). Zostatok neuhradených úrokov, exekučných trov a trov oprávneného je    

       k 31.12.2018 je vo výške 4.476,33 EUR. 

       

 

 

 

Vypracovala:  Helena Vasilišinová                                         Predkladá: Martin Digoň 

                                                                                                                   starosta obce 

V Prosačove  dňa   23.4.2019 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

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


