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1. Úvodné slovo starostu obce        

Výročná správa za rok 2018 poskytuje reálny pohľad na dosiahnuté výsledky obce a činnosť 

v uplynulom roku.  
Spoločenská, sociálna a ekonomická situácia prináša kaţdodenne veľa prekáţok a problémov 

pre firmy, obec a občanov. Zmeniť túto situáciu môţeme, ak si budeme navzájom pomáhať, 

vychádzať si v ústrety, aby sme vytvorili pokojné a šťastné podmienky pre ţivot v našej obci. 
Rok 2018 hodnotím kladne z hľadiska dosiahnutých ekonomických výsledkov, v roku 2019 

očakávam zlepšenie hospodárenia obce a intenzívnejšiu spoluprácu pri rozvoji našej obce 

s organizáciami a občanmi. 

Ďakujem všetkým občanom, ktorí svojou ochotou a obetavosťou pomáhajú pri zveľaďovaní 

obce. 

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Bara 

Sídlo: Veľká Bara 7, 076 32 Bara  

IČO: 00331295 

Štatutárny orgán obce: Mgr. Ľudovít Sütő 

Telefón: +421566792243 

E-mail: obecbara@gmail.com  

Webová stránka: www.obecbara.sk  

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: do 01. 01. 2019 - Albert Csizmadia, 

                       od 02.01.2019 -  Mgr. Ľudovít Sütő 

Zástupca starostu obce: do 07. 12. 2018 - Ing. Gejza Csizmadia, 

                                       od 08.12.2018 – Ing. Gejza Csizmadia   

Hlavný kontrolór obce: Ing. Timko Jozef  

Obecné zastupiteľstvo: do 07. 12. 2018 - Ing. Gejza Csizmadia 

      od 08. 12. 2018 – Ing. Gejza Csizmadia  

          do 07. 12. 2018 – Ing. Ladislav Hrenyo, PhD 

      od 08. 12. 2018 – Ing. Ladislav Hrenyo, PhD 

                    do 07. 12. 2018 – Šereš Gejza  

      od 08. 12. 2018 – Mgr. Beáta Csizmadiová 

                                      do 07. 12. 2018 – Mgr. Ľudovít Sütő 

      od 08. 12. 2018 - Albert Csizmadia   

       do 07. 12. 2018 – Kováč Ľudovít  

       od 08. 12. 2018 - Tomáš Kišš  

mailto:obecbara@gmail.com
http://www.obecbara.sk/
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Obecný úrad: - je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva starostu obce, zabezpečuje 

administratívny a organizačný chod obce.  

 

Rozpočtové organizácie obce : Obec nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rozpočtové    

                                                     organizácie.  

Príspevkové organizácie obce  : Obec nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti príspevkové    

                                                     organizácie. 

Neziskové organizácie zaloţené obcou :  : Obec nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti    

                                                                      neziskové organizácie. 

Obchodné spoločnosti zaloţené obcou : Obec nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti   

                                                                  obchodné spoločnosti zaloţené obcou.  

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný 

rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z 

vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov. Majetkom 

obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Zásady hospodárenia s majetkom 

obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou 

Slovenskej republiky. 

 

Vízie obce, ciele obce: 

- Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré vyuţíva svoje ľudské, materiálne, prírodné 

a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality ţivota občanov obce, 

- Vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť a rozvoj obce, kultúrno-

spoločenské aktivity, 

- Posilniť sluţby, podporiť rozvoj hospodárskeho ţivota, poľnohospodárskej výroby 

a agroturistiky.  

5. Základná charakteristika obce  

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá 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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5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce :  

Obec sa nachádza v Potišskej níţine 29 km západne od obvodného sídla Kráľovský Chlmec, 5 

km od obce Borša, a 27 km od okresného mesta Trebišov.  

Celková rozloha obce: 625 ha. 

Z východnej strany sa rozprestierajú lesy Hatfa, z juţnej strany obce Borša, zo severnej strany 

vinice M. Tŕňa a západnú časť tvoria vinice a kopec Piliš V – 264 m. 

Obec sa rozprestiera v značne členitom teréne. Klíma je teplá a mierne suchá s chladnou  

zimou. V roku 1962 bola veľmi tuhá zima – snehové záveje.  

Obcou preteká Baranský a Boršanský potok, ktoré sa spájajú na katastrálnom území Borša.  

 

Nachádza sa tu orná pôda, lesná pôda, vinice, záhrady, lúky, pasienky, vodné plochy. 

Z urbanistického hľadiska kompozičnou osou moţno nazvať štátnu cestu triedy III. Novosad – 

Zemplínske Jastrabie – Cejkov – Bara.  

Obojstranne pozdĺţ tejto urbanistickej osi je zástavba zoskupených starších rodinných domov 

a vybavenosti. Dopravná komunikácia z dôvodu konfigurácie terénu ale i úrovňovej členitosti 

vytvára v obci neprehľadné, kolízne miesta. Medzi najstaršie stavby patrí románsky kalvínsky 

kostol zo začiatku 13. storočia.  

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov :  283 

Národnostná štruktúra : slovenská národnosť – 29,68 % 

       maďarská národnosť – 69,96 %  

       rómska – 0,35 % 

       nezistené – 0,01 %   

 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboţenského významu :  

- Rímskokatolícka cirkev – 18,02 % 

- Gréckokatolícka cirkev – 2,12 %  

- Reformovaná kresťanská cirkev – 79,86 %  

Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov klesá.  
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5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci :  2,82 % 

Nezamestnanosť v okrese : 12 – 15 %  

Vývoj nezamestnanosti : Počet nezamestnanosti klesá.  

 

5.4. Symboly obce 

Podľa Heraldického registra má obec tieto symboly prijaté 6. mája 2000. Na erbe je 

vinohradnícky motív podľa odtlačku pečatidla zo 17. storočia doplnený o motív 

vinohradníckeho noţíka z pečatidla z roku 1867.  

Erb obce : V zelenom štíte strieborná šikmá, sklonená, dvojlistá ratolesť viniča so zlatým 

strapcom hrozna, vľavo hore strieborný obrátený vinohradnícky nôţ so zlatou rúčkou.  

 

 

 

 

 

Vlajka obce : Vlajka má podobu piatich pozdĺţnych pruhov zeleného, bieleho, ţltého, bieleho 

a zeleného v pomere 3:1:1:1:3. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. 

dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.  

 

 

 

Pečať obce : Pečať obce tvorí erb obce s kruhopisom.  

 

5.5. Logo obce :     Obec nemá logo.    

 

 

5.6. História obce : 

Prvá písomná zmienka o osídlení časti obce Malá Bara je z roka 1296. Dnešná jednotná obec 

Bara, vznikla spojením dvoch  obcí Veľká Bara a Malá Bara v roku 1960.  Dôkazy o činnosti 

ľudí na tomto území pochádzajú z mladšieho úseku staršej doby kamennej. V tejto lokalite sa 

našli aj hrudy modelovacej hliny, ktoré môţeme na základe doterajšieho stavu poznania 

povaţovať za najstaršie doklady o úmyselnom vypaľovaní hliny na východe Slovenska. V tejto 

časti sa ťaţil palcolit.  
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K najstarším sa radia nálezy keramiky s východnou lineárnou keramikou. Čiţe obyvatelia tejto 

obce okrem vinohradníctva sa zaoberali aj hrnčiarstvom.  

Románska dispozícia stavby kostola (ev. ref.) v obci Bara pochádza zo začiatku 13. storočia 

a má konchov zaklenuté presbytérium polkruhovitého tvaru. Tento kostol je chránenou 

kultúrnou pamiatkou. Poľnohospodárske druţstvo v Bare vzniklo v roku 1960, neskoršie sa 

spojilo s Poľnohospodárskym druţstvom v Čerhove.  

 

5.7. Pamiatky  

Stredoveký kostol v Malej Bare je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR. 

V roku 1989 sa realizoval archeologický výskum exteriéru a v roku 1990 sa uskutočnil výskum 

v interiéri kostola. Kostol v Malej Bare bol vybudovaný na terénnej vyvýšenine na okraji 

dediny. Prieskumom stavby a archeologickým výskumom sa zistilo, ţe zo slohovo, výrazných 

prejavov románskej architektúry z polovice 13. storočia sa zachovalo tehlové murivo 

presbytéria, okienka vo svätyni a oblúčikový vlys na apside kostola. Kostol bol v 15. storočí 

rozšírený, loď a veţa sú gotické.  

Na severnej strane kostola sa archeologickým výskumom odkryli základy sakristie z konca 14. 

storočia a osárium.  

Preskúmala sa aj novoveká krypta, symbolický hrob a niekoľko kamenný náhrobník 

s vytesaným kríţom, bronzový prsteň, strieborné mince, koráliky so strieborným záveskom 

z náhrdelníka, medené nášivky na odev a keramika.  

 

5.8. Významné osobnosti obce 

Obec nemá ţiadne významné osobnosti. 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Materská škola Veľká Bara   

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

- Ihrisko s umelým trávnikom  

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na udrţanie prevádzky škôlky v obci.  
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6.2. Zdravotníctvo 

V obci sa nenachádzajú zdravotné zariadenia poskytujúce zdravotnú starostlivosť. 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne sluţby obec nezabezpečuje.  

 

6.4. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny ţivot v obci zabezpečuje : 

- Dobrovoľný hasičský zbor Bara  

- Červený kríţ   

- Spoločenský a kultúrny zväz CSEMADOK  

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe kultúrny a spoločenský ţivot 

sa bude orientovať na : zapojenie mladých občanov do kultúrneho ţivota obce.  

 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia sluţieb v obci : 

- Chateau Grand Bari  

 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

Obec nemá ţiadny priemysel.  

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- Chateau Grand Bari  

- Agroreál – Streda nad Bodrogom  

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe hospodársky ţivot v obci sa 

bude orientovať na : vinohradníctvo, agroturistiku.  
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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 prebytkový. 

Beţný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08. 12. 2017 uznesením č. 

4/4/2017.  

 

7.1. 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 84 330,- 84 330,- 176 189,84 208,93 

z toho :     

Beţné príjmy 84 330,- 84 330,- 141 529,55 167,83 

Kapitálové príjmy 0,- 0,- 7 660,29 0,- 

Finančné príjmy 0,- 0,- 27 000,- 0,- 

Výdavky celkom 84 330,- 84 330,- 132 115,49 156,66 

z toho :     

Beţné výdavky 84 330,- 84 330,- 106 109,34 125,83 

Kapitálové výdavky 0,- 0,- 26 006,15 0,- 

Finančné výdavky 0,- 0,- 0,- 0,- 

Rozpočet obce  0,- 0,- 44 074,35 52,27 

 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018   

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2018 

 
 
Beţné  príjmy spolu 141 529,55 

z toho : beţné príjmy obce  141 529,55 

             beţné príjmy RO 0,00 

Beţné výdavky spolu 106 109,34 

z toho : beţné výdavky  obce  106 109,34  

             beţné výdavky  RO 0,00 
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Bežný rozpočet 35 420,21 

Kapitálové  príjmy spolu 7 660,29 

z toho : kapitálové  príjmy obce  7 660,29  

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 26 006,15 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  26 006,15 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 18 345,86 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 17 074,35 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 17 074,35 

Príjmy z finančných operácií s výnimkou cudzích prostriedkov 27 000,00 

Výdavky z finančných operácií s výnimkou cudzích prostriedkov 0,00 

Rozdiel finančných operácií 27 000,00 
PRÍJMY SPOLU   176 189,84 

VÝDAVKY SPOLU 132 115,49 

Hospodárenie obce  44 074,35 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 44 074,35 

 

 

7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021      

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Príjmy celkom 258  356,- 258 356,- 86 400,- 85 400,- 

z toho :     

Beţné príjmy 106 356,- 106 356,- 86 400,- 85 400,- 

Kapitálové príjmy 152 000,- 152 000,- 0,- 0,- 

Finančné príjmy 0, 

 

0,- 0,- 0,- 

 

 

 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Výdavky celkom 258 356,- 258 356,- 86 400,- 85 400,- 

z toho :     

Beţné výdavky 106 356,- 106 356,- 86 400,- 85 400,- 
Kapitálové výdavky 152 000,- 152 000,- 0,- 0,- 

Finančné výdavky 0,- 0,- 0,- 0,- 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Majetok spolu 928 534,19 974 971,98  

Neobežný majetok spolu 873 808,66 903 546,21  

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 1 179,35 1 179,35  

Dlhodobý hmotný majetok 872 629,31 902 366,86 

Dlhodobý finančný majetok 0,- 0,- 

Obežný majetok spolu 54 725,53 71 425,77 

z toho :   

Zásoby 0,- 0,- 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,- 0,- 

Dlhodobé pohľadávky 0,- 0,- 

Krátkodobé pohľadávky  374,11 0,- 

Finančné účty  54 351,42 71 425,77 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,- 0,- 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,- 0,- 

Časové rozlíšenie  0,- 0,- 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 258 763,93 287 968,91  

Vlastné imanie  251 716,91 282 335,08 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,- 0,- 

Fondy 0,- 0,- 

Výsledok hospodárenia  251 716,91 282 335,08 

Záväzky 7 047,02 5 633,83 

z toho :   

Rezervy  0,- 0,- 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,- 0,- 

Dlhodobé záväzky 0,- 0,- 

Krátkodobé záväzky 7 047,02 5 633,83 
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Bankové úvery a výpomoci 0,- 0,- 

Časové rozlíšenie 0,- 0,- 

 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2017 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   7 674,26 0,- 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,- 0,- 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2017 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   7 047,02 5 633,83 

Záväzky po lehote splatnosti   0,- 0,- 

 

Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky: 

- významný pokles pohľadávok 

- významný pokles záväzkov 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2018 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Náklady 141 777,40 119 657,66 

50 – Spotrebované nákupy 16 221,66 18 615,48 

51 – Sluţby 28 923,43 14 761,57 

52 – Osobné náklady 70 311,98 69 047,80 

53 – Dane a  poplatky 0,- 0,- 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
0,- 0,- 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

26 320,33 17 232,81 

56 – Finančné náklady 0,- 0,- 

57 – Mimoriadne náklady 0,- 0,- 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
0,- 0,- 

59 – Dane z príjmov 0,- 0,- 

Výnosy 122 082,58 149 143,07 
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60 – Trţby za vlastné výkony a tovar 0,- 7 200,- 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných sluţieb 
0,- 0,- 

62 – Aktivácia 0,- 0,- 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
104 497,69 103 591,63 

64 – Ostatné výnosy 0,- 0,- 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

0,- 0,- 

66 – Finančné výnosy 43,66 46,24 

67 – Mimoriadne výnosy 0,- 0,- 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

17 541,23 38 305,20 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

- 19 694,82 + 29 485,41  

 

Hospodársky výsledok kladný v sume 29 485,41 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: V porovnaní s minulým rokom  obec hospodárila  s kladným výsledkom.  
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10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 

transferov 

Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  Rekonštrukcia a modernizácia 

Materskej školy 

32 075,76 € 

Dobrovoľná poţiarna ochrana DHZ 1400,00 

Okresný úrad Trebišov Voľby do orgánov samosprávy obcí 480,09 

ÚPSVaR Trebišov Cesta na trhu práce §54 3903,76 

ÚPSVaR Trebišov Aktivačná činnosť § 52 60,94 

Ministerstvo dopravy a výstavby  Cestná doprava 12,66 

Ministerstvo dopravy a výstavby  Stavebníctvo  109,87 

Okresný úrad Košice Ţivotné prostredie  23,00 

Okresný úrad Trebišov REGOB 96,69 

Okresný úrad Trebišov Register adries 21,20 

Ministerstvo vnútra SR  Príspevok MŠ 168,00 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – 32 075,76 € 

- Dobrovoľná poţiarna ochrana – 1400,00 

- Okresný úrad Trebišov – 480,09 

- ÚPSVaR Trebišov – 3903,76 

- ÚPSVaR Trebišov – 60,94 

- Ministerstvo dopravy a výstavby – 12,66 

- Ministerstvo dopravy a výstavby – 109,87  

- Okresný úrad Košice  - 23,00 

- Okresný úrad Trebišov – 96,69 

- Okresný úrad Trebišov – 21,20 

- Ministerstvo vnútra SR – 168,00 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2018 obec neposkytla dotácie zo svojho rozpočtu.  
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10.3. Významné investičné akcie v roku 2018 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:  

     V roku 2018 neboli realizované ţiadne významné investičné akcie.  

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu, Kultúrneho domu Bara  

- Prestrešenie amfiteátra obce Bara  

- Rekonštrukcia Obecného domu na Komunitné centrum Malá Bara  

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 Obec nezaznamenala ţiadnu 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 nevedie súdny spor. 

 

Vypracoval: Noémi Balogová                                                         Schválil: Mgr. Ľudovít Sütő 

 

 

V Bare dňa 20.11.2019 

 

Prílohy: 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


