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1. Úvodné slovo starostu obce
Obec sa zameriavala na plynulý chod samosprávy, na plnenie zákonom daných povinností s
cieľom vychádzať v ústrety požiadavkám občanov a organizácii sídliacich v obci, na
udržiavanie majetku obce a verejných priestranstiev, a v neposlednej miere organizovanie
kultúrnych a športových akcií pre občanov za účelom dobrého spolunažívania a kultúrneho
vyžitia v obci.
V roku 2018 sa v obci Kolinovce v oblasti investičnej výstavby vybudovalo dlhšie plánované
urnové kolumbárium na cintoríne s vytvorením 13 urnových miest. Z finančných prostriedkov
MV SR (Prezídium DPO SR) a s finančnou spoluúčasťou obce bola realizovaná rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice. Bola zakúpená umývačka riadu pre obecný úrad. Zmluvou o výpožičke
s MV SR bol obci pridelený povodňový vozík (súprava povodňovej záchrannej služby pre
hasičské jednotky). Pre materskú školu a školskú jedáleň boli zakúpené nová umývačka riadu,
mixér, nový bojler, notebook + softvér ŠJ, kovová bezpečnostná skriňa pre účely ochrany
osobných údajov.
V oblasti kultúry a športu sa organizovali tradičné akcie pre občanov a to: Fašiangová
zabíjačka, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, Kolinovské folklórne slávnosti, Posedenie
rovesníkov.
10.12.2018 sa ujala funkcie starostky obce Kolinovce novozvolená p. Jitka Puhallová, ktorá
privítala Nový rok s občanmi ohňostrojom.
Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prácou prispeli k zveľaďovaniu našej obce, ktorí nás
reprezentujú na pôde folklóru a športu, občanom, ktorí sa podieľajú na skrášľovaní našej obce,
na jej zveľaďovaní a svojim zodpovedným prístupom prispievajú k skrášľovaniu životného
prostredia a dobrému menu obce.

2.Identifikačné údaje obce
Názov:
Obec KOLINOVCE
Sídlo:
Kolinovce 129, 053 42
IČO:
00329266
Štatutárny orgán obce:
Jitka Puhallová, starostka obce
Telefón:
053 4472832
E-mail:
kolinovce@stonline.sk
Webová stránka:
www.kolinovce.sk

3.Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:
do 10.12.2018 Vincent Bača, od 10.12.2018 Jitka Puhallová
Zástupca starostu obce:
do 10.12.2018 Dalibor Madeja
Hlavný kontrolór:
Ing. Vladimír Vaščák
Obecné zastupiteľstvo: Vlasta Borženská (pokračuje aj po 10.12.2018)
Erika Borženská (pokračuje aj po 10.12.2018)
do 12.12.2018 Mária Čečová, od 10.12.2018 Oľga Barbušová
do 10.12.2018 Dalibor Madeja, od 10.12.2018 JUDr. Marek Čuchran
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do 10.12.2018 Marek Ondov, od 10.12.2018 Mgr. Dagmara Lopatková
Obecný úrad:

Mgr. Gabriela Kožárová

Stavebný úrad:

Mgr. Dušan Slovinský

Materská škola:
Riaditeľka
Učiteľky
Vedúca ŠJ
Kuchárka
Školníčka

Magda Grohreginová
Bc. Barbora Ježová/Mária Semanová (zástup MD), Katarína Šidlovská
Zuzana Miženková
Zuzana Ševčíková
Mária Ondová (zástup MD)

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie, obchodné
spoločnosti založené obcou nie sú.

4.Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce
Obec združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Riadne hospodári s hnuteľným a
nehnuteľným majetkom obce na základe rozpočtu obce, usmerňuje ekonomickú činnosť v obci,
zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorína, kultúrnych,
športových a ďalších obecných zariadení, zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä
nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v
obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, utvára a
chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné
prostredie. Organizuje hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, plní
úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, vykonáva osvedčovanie
listín a podpisov na listinách, vykonáva činnosti v oblasti stavebného poriadku, v záujme
rozvoja obce spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, s občianskymi združeniami a
inými právnickými, ako aj fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.
Ciele obce
Dlhodobým cieľom obce je vytvárať podmienky pre pohodlné a bezpečné bývanie svojich
občanov, poskytujúce dostatočné možnosti pre spoločenské, kultúrne, športové aktivity a relax.
Dlhodobým investičným zámerom obce je vybudovanie multifunkčného ihriska, rekonštrukcia
kultúrneho domu a zavedenie kamerového systém.
Vízie obce
Skvalitňovanie života občanov, podpora kultúry, športu a oddychu, zabezpečenie udržateľnosti
materskej školy, komunikácia a spolupráca s občanmi, informovanosť a transparentnosť pri
riadení, skvalitňovanie životného prostredia.

5.Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
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s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1.Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Susedné mestá a obce :
Celková rozloha obce :
Nadmorská výška :

48°55’42.92”N 20°51’2.44”E
Krompachy, Kaľava, Slatvina, Spišské Vlachy
4,68 km2
394 m.n.m. (stred obce)

5.2.Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 123,7 obyv./km2
Národnostná štruktúra : prevažujúca slovenská národnosť 92 %, rómska 3,29 %, 0,52 % česká
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : prevažne rímskokatolícke 74 %,
gréckokatolícke 1,04 %, (evanjelické, pravoslávne, svedkovia Jehovovi)
Vývoj počtu obyvateľov v roku 2018:
K 01.01.2017: 572
zomrelí 4, odhlásení 7, narodení 5, prihlásení 13,
K 31.12.2018: 579
5.3.Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :

k 31.12.2018 je na UPSVaR evidovaných dlhodobo
nezamestnaných 6 občanov
Nezamestnanosť v okrese : 6,86 %
Vývoj nezamestnanosti :
v priebehu r. 2018 pokles o 17,74 % (k 31.1.2017 8,34%)
5.4.Symboly obce
Erb obce
V modrom štíte zlatý dvojitý kríž vyrastajúci zo striebornej, zlatom zdobenej koruny, položenej na
strenom vrchu zeleného trojvršia.

Vlajka obce
Pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej(1/6), žltej (2/6), zelenej (1/6)
a bielej (2/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, tj. dvomi zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce
Obecná pečať zachovaná z prvej polovice 19. storočia. Odtlačok typária z roku 1842 je uložený
Krajinskom archíve v Budapešti. Na pečati s kruhopisom SIGILLUM POSS
essianis/KOLINOCZ 1842 je vyobrazený dvojkríž, vyrastajúci z koruny na trojvrší. Tento
symbol je časťou uhorského štátneho erbu a medzi spišskými obcami, používajúcimi na
pečatiach poväčšine ako motív patróna kostola, pomerne ojedinelý.
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5.5.História obce
Prvá písomná zmienka o obci Kolinovce sa objavuje v Saskom Privilégiu z r. 1312. Vtedy
gelnický pisár K o l i n založil Villa Colinii, neskôr Kollendorf, alebo Kolinfalva. V r. 1404
obec, vtedy panujúci kráľ Žigmund Luxemburský, daroval fare Spišské Vlachy ako základinu
z veľkej cti k sv. Jánovi Krstiteľovi, aby sa denne konala svätá omša za kráľových rodičov. V
období okolo roku 1693 patrila obec do domínia – panstva - Spišského hradu, ktorému platila
aj mýto. Počas stáročí obec menila svoj názov. Od Villa Colinii, v roku 1773 to boli
Kolynowce, v roku 1786 Kolinowce, po maďarsky Kolinóc a nemecky Kohlsdorf. V roku 1892
Kolinóc, v roku 1918 Kolínovce a od roku 1946 po dnes sú to KOLINOVCE.
5.6.Pamiatky
Kostol sv. Františka Assiského
V roku 1830 bol na vŕšku nad obcou postavený malý klasicistický kostol sieňového typu s
drevenou vežičkou. Oltár je klasicistický portikový s obrazom sv. Františka Assiského. Kostol
vďačne slúžil miestnemu obyvateľstvu po celé desaťročia. Za dobu jeho fungovania prešiel
kostol niekoľkými úpravami a modernizáciou. Najvýraznejšie prebehla v roku 1946, kedy sa
previedla oprava orgánu a vybudoval sa chór.
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rok postavenia ako aj bližšiu identifikáciu stavby sa zatiaľ nepodarilo zistiť.

5.7.Významné osobnosti obce
Peter Brajerčík – herec, člen činohry Slovenského národného divadla a doktorand na VŠMU
v Bratislave.
Eduard Novák – duchovný kláštora Rádu sv. Bazila Veľkého v Trebišove
Oľga Barbušová – paralympionička v stolnom tenise

6.Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1.Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti predprimárnu výchovu a vzdelávanie detí v obci zabezpečuje Materská škola
Kolinovce, Kolinovce 129, 053 42.
Do základných škôl deti z obce dochádzajú do Krompách a do Spišských Vlách. Obdobne je to
aj s mimoškolskými aktivitami - základné umelecké školy a centrá voľného času navštevujú
deti v Krompachoch a Spišských Vlachoch.
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6.2.Zdravotníctvo
V obci nie je zdravotnícke zariadenie. Zdravotnú starostlivosť občanom obce poskytuje
Nemocnica Krompachy, zdravotnícke zariadenia a súkromní lekári v Krompachoch
a Spišských Vlachoch.
6.3.Sociálne zabezpečenie
Na sociálnom úseku obec zabezpečuje nevyhnutnú sociálnu starostlivosť pre svojich občanov.
Prostredníctvom ÚPSVaR zabezpečuje pre nezamestnaných poberajúcich sociálne dávky,
aktivačné práce. Obec na vlastné náklady zabezpečuje sociálne posudky o odkázanosti pre
osoby odkázané na pomoc iných. Sociálne služby pre občanov zabezpečujú domovy sociálnych
služieb v blízkych mestách.
6.4.Kultúra a šport
Spoločenský a kultúrny život v obci súvisí s tradičnými oslavami a kultúrno-spoločenskošportovými aktivitami počas celého roka. V obci sa tradične organizuje: Fašiangová zabíjačka,
Deň matiek, MDD, Kolinovské folklórne slávnosti, Posedenie rovesníkov – úcta k starším.
Najdôležitejšie kultúrne zložky sú FSk Kalina, v oblasti športu sú to DHZ Kolinovce,
Kynologický klub Kolinovce a sezónne hokejové družstvo Slovan Kolinovce. V nemalej miere
sa na spoločenskom a kultúrnom živote obce podieľa aj materská škola, ktoré organizuje
tematické akcie počas celého roka, na ktorých sa stretávajú nielen deti ale celé rodiny. V roku
2018 zorganizovali Deň matiek, Rozlúčka s predškolákmi, Výroba veselých tekvíc spojená s
tlačením kapusty a s lampiónovým sprievodom, Mikuláš, Vianočné posedenie, a mnoho
ďalších milých akcií.
6.5.Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Potraviny Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves
- Pohostinstvo Beluš Kolinovce
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- PD Kluknava (lúky a pasienky)

7.Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
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. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Po vykonanej
tretej zmene rozpočtu z 30.10.2018 bol rozpočet schodkový. K uvedenému stavu došlo
vznikom inej mimoriadnej udalosti (v zmysle §10 ods.9 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách), kedy na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva Kolinovce
boli použité prostriedky rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov (služby právneho
zástupcu v súdnom spore).
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Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2017 uznesením č. 53/12/2017.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 9.1.2018 uznesením č. 8/1/2018
- druhá zmena schválená dňa 19.6.2018 uznesením č. 39/06/2018
- tretia zmena schválená dňa 30.10.2018 uznesením č. 63/10/2018
7.1.Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

195 500,00

270 200,00

294 914,53

109,14

195 500,00
195 500,00

210 300,00
29 900,00
30 000,00
270 200,00

210 043,52
29 889,78
54 981,23
289 366,36

99,88
99,97
183,27
107,09

172 500,00
23 000,00

220 900,00
49 300,00

219 956,47
48 983,03
20 426,86
+ 5 548,17

99,57
99,36

7.2.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018

Bežné príjmy

210 043,52

Bežné výdavky

219 956,47

BEŽNÝ ROZPOČET

-9 912,95

Kapitálové príjmy

29 889,78

Kapitálové výdavky

48 983,03

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

-19 093,25

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-29 006,20

Vylúčenie z prebytku

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-29 006,20

Príjmy z finančných operácií

54 981,23

Výdavky z finančných operácií

20 426,86

ROZDIEL FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

34 554,37
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PRÍJMY SPOLU

294 914,53

VÝDAVKY SPOLU

289 366,36

Hospodárenie obce

5 548,17

Vylúčenie z prebytku

- 5 548,17

Upravené hospodárenie obce

0,00

Schodok rozpočtu v sume 29 006,20 € 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 bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný z finančných operácií vo výške 29 006,20 €.
Z celkové hospodárenie obce vrátane finančných operácií vo výške 5 548,17 € boli vylúčené z prebytku
úverové prostriedky v plnej výške prebytku j.t. 5 548,17 €. Rezervný fond obec netvorí.

7.3.Rozpočet na roky 2018 - 2021
Skutočnosť
k 31.12.2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

294 914,53

183 500,00

185 500,00

185 500,00

210 043,52
29 889,78
54 981,23

183 500,00
0,00
0,00

185 500,00
0,00
0,00

185 500,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2018

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

289 366,36

183 500,00

185 500,00

185 500,00

219 956,47
48 983,03
20 426,86

171 500,00
12 000,00
0,00

173 500,00
12 000,00
0,00

173 500,00
12 000,00
0,00

8.Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1.Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017
454 355,17

Skutočnosť
k 31.12.2018
461 849,69

Predpoklad
na rok 2019
471 195,04

416 341,82

443 703,55

438 956,33

Dlhodobý hmotný majetok

326 828,02

354 075,75

349 328,53

Dlhodobý finančný majetok

89 513,80

89 513,80

89 513,80

Obežný majetok spolu

37 778,29

18 034,60

32 127,17

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
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Zásoby

647,89

754,98

855,60

3 209,85

6 970,96

3 729,49

33 525,87

10 308,66

27 542,08

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

394,68

Časové rozlíšenie

235,06

111,54

111,54

Skutočnosť
k 31.12.2017
454 355,17

Skutočnosť
k 31.12.2018
461 849,69

Predpoklad
na rok 2019
471 195,04

322 665,37

294 031,52

310 525,54

322 665,37

294 031,52

310 525,54

14 482,95

28 646,55

23 620,76

400,00

400,00

400,00

1 460,53

286,57

455,34

12 622,42

19 959,98

11 827,94

117 206,85

139 171,62

137 048,74

8.2.Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8.3.Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

3 209,85

Pohľadávky po lehote splatnosti

1 209,95

Zostatok
k 31.12 2018

6 970,96
1 534,04

8.4.Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2017

14 482,95

Zostatok
k 31.12 2018

28 646,55
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Záväzky po lehote splatnosti

9.Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Predpoklad
rok 2019

206 538,38

246 245,89

214 300,00

50 – Spotrebované nákupy

25 304,15

22 687,76

22 000,00

51 – Služby

40 923,38

58 210,67

53 300,00

107 524,02

136 530,51

110 500,00

53 – Dane a poplatky

2 901,55

1 070,66

1 500,00

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

3 988,33

645,74

1 000,00

23 495,05

22 627,72

22 700,00

1 075,86

1 797,89

1 500,00

1 326,04

2 674,94

1 800,00

206 789,83

217 612,04

216 100,00

7 210,00

7 166,58

7 000,00

178 325,50

193 292,31

197 000,00

3 254,11

3 533,88

1 000,00

2 056,77

1 132,33

1 100,00

15 943,45

12 485,94

10 000,00

52 – Osobné náklady

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
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Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

+ 251,45

- 28 633,85

+ 1 800,00

Hospodársky výsledok /záporný/ v sume – 28 633,85 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10.Ostatné dôležité informácie
10.1.Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Spišská Nová Ves
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice
UPSVaR Spišská Nová Ves
Prezídium HaZZ - DHZO
Prezídium HaZZ

Suma v €
188,43
19,60
53,00
1 430,00
526,86
24,67
633,81
54,00
1 400,00
29 889,78

Účel
Hlásenie pobytu občanov REGOB
Register adries
Životné prostredie
Nenormatívne financovanie školstva
Voľby do orgánov samosprávy obce
Cestná doprava a pozemné komunikácie
Stavebný úrad
Strava hmotná núdza
Výstroj a výzbroj pre DHZO
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
Poskytovateľ
Účelové určenie grantov a
transferov
Prezídium HaZZ

29 889,78

Suma prijatých prostriedkov v
EUR
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice

Grant bol účelovo určený a použitý na „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice“. Finančné
prostriedky boli vyčerpané v plnej výške na určený účel do 31.12.2018. Projekt bol realizovaný
dodávateľský, práce realizovala Stavebná firma Jozef Lazor, Spišské Vlachy, ktorý vyhral
výberové konanie.
10.2.Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.1/2012 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma
poskytnutých
prostriedkov v
EUR

DHZ Kolinovce

celoročná činnosť, majstrovstvá SR

400,00

FSk Kalina Kolinovce

organizovanie 18. KFS

700,00

10.3.Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
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-

Realizácia nových stavieb - Urnové kolumbáriu s vytvorenými 13 urnovými miestami
4 998,00€
Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Kolinovce financované
95% Prezídium DPO (29 889,78 €) + 5% (11 726,86 €) spoluúčasť obce, celkovo 41 616,64 €
Interiérové vybavenie – umývačka riadu do kuchyne školskej jedálne, kovová bezpečnostná
skriňa do materskej školy, celkom 696,79 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – notebook a mixér pre školskú jedáleň, čerpaných
689,90 €

10.4.Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- Multifunkčné ihrisko
- Rekonštrukcia kultúrneho domu
- Obnova zariadenia kultúrneho domu
- Kamerový systém
- Detské ihrisko na školskom dvore
10.5.Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6.Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec Kolinovce je účastníkom konania súdneho sporu Ing. Štefana Sokola verzus Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo veci nárokovania si straty príjmu vo výške
2 260 888 € na prevádzke Píla Kolinovce.

Vypracoval:
Mgr. Gabriela Kožárová

Schválil:
Jitka Puhallová
starostka obce

V Kolinovciach dňa 10.6.2019

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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