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1. Úvodné slovo starostky obce 

 

Vážení spoluobčania, 

     výročná správa obce Ložín predstavuje súhrn činností obce v hodnotovom vyjadrení a je 

pravdivým a nestranným obrazom činnosti obce a výsledkov, ktoré obec za rok 2021 dosiahla.   

      Je to informácia o tom, ako obec nakladala s prostriedkami získanými od štátu na výkon 

samosprávnych a prenesených kompetencií, ako aj prostriedkami, ktoré obec získala zapájaním 

sa do výziev financovaných z prostriedkov Európskej únie alebo štátneho rozpočtu SR.  Našou 

snahou bolo skvalitniť život v našej obci  v prospech všetkých našich obyvateľov. 

     Najvýznamnejším ale aj najnáročnejším bol projekt realizovaný v rámci výzvy Slovenskej 

inovačnej a energetickej agentúry SIEA – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – 

rekonštrukcia kultúrneho domu a materskej školy. Projekt sme začali realizovať už v lete 2020. 

Zateplenie a modernizácia materskej školy bol ukončená v júni 2021, obecný úrad a kultúrny 

dom boli odovzdané do užívania v decembri 2021. Ložínčania týmto získali dve moderné 

budovy, ktoré svojimi technológiami šetria spotrebu energií a svojim vzhľadom a vybavenosťou 

reprezentujú našu obec. 

     Nemenej dôležitou aktivitou obce v rokoch 2020-2021 bola prestavba oddychovej zóny 

v obecnom parku, ktorá zahŕňala aj výstavbu multifunkčného ihriska. Poskytovateľom 

nenávratného finančného príspevku bola Pôdohospodárska platobná agentúra.   Realizáciu však 

ovplyvnila pandémia.  Termín odovzdania parku do užívania bol stanovený do jedného roka od 

prevzatia staveniska. Z objektívnych dôvodov sa ho však nepodarilo dodržať  a  práce vrátane 

terénnych úprav sa ukončili v novembri 2021.   

     Od januára 2021  bola naša obec zapojená do projektu Ministerstva vnútra – Národný projekt 

Covid MRK a mohli sme zamestnať terénnu pracovníčku, ktorá svojou aktívnou prácou 

pomáhala pri zabezpečovaní testovania, pomoci pri nákupoch potravín počas karantény 

obyvateľov, donášku liekov, distribúciu dezinfekcie  a šírením osvety ohľadom ochrany zdravia 

v boji proti šíreniu Covid.   

    Bohužiaľ musím s ľútosťou skonštatovať, že v žiadosti o dotáciu na zriadenie  Miestnej 

občianskej poriadkovej služby obec úspešná nebola. Po druhýkrát sme to  v roku 2021 skúšali aj 

so žiadosťou o  poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na  dva projekty 

a to zabezpečenie kompostérov do každej domácnosti a nákup traktora a čelného nakladača pre 

spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu v našej malej obecnej kompostárni. Doposiaľ 

však projekty vyhodnotené neboli. 

          Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu s Ministerstvom vnútra SR na výstavbu 

garáže pre požiarnu zbrojnicu a stavebné úpravy už existujúcej požiarnej zbrojnice obec 

podpísala v apríli 2020. Celková výška dotácie je 30.000 EUR.  Realizáciu však posúvame na 

jeseň 2022. 

     Mnohé činnosti obce  v kultúrnej, spoločenskej či športovej v oblasti však  aj tento rok 

pozastavila celosvetová pandémia COVID-19.  Turnaj o Oľchovský pohár, už tradičný letný 

výlet na kúpalisko do Maďarska  silvestrovská vatra či Novoročné posedenie sme zrealizovať 

nemohli. Ale aj napriek výnimočnému stavu a zákazu spoločenských akcií sme aspoň našim 

seniorom  v októbri dopriali aspoň malé poďakovanie vo forme nákupných poukážok. 

     Verím, že nasledujúce roky už budú prajné a naša obec tak bude napredovať, aby sme mohli 

žiť plnohodnotný život a tešiť sa z každého úspechu, ktorý dosiahneme vzájomnou spoluprácou.  

 

 

                                                                                                                   Mgr. Monika Pastírová 

                            starostka obce 
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2. Identifikačné údaje obce 

 

Názov: Ložín 

Obecný úrad:   Obecný úrad Ložín 31, 072 05 Ložín, pošta Bracovce 

IČO: 00325449 

Štatutárny orgán obce: starostka obce 

Telefón: 056 / 6495316 

Mobil: starostka  0902 918 700 

 pracovníci obecného úradu  0902 918 703, 0902 918 704 

Mail: starosta.lozin@gmail.com, monika.pastirova@lozin.dcom.sk,  

                           ingrid.korosiova@lozin.dcom.sk, lenka.tormova@lozin.dcom.sk 

Webová stránka: www.obeclozin.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce:  Mgr. Monika Pastírová 

Zástupca starostu obce : Adriana Tormová 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Roman Oklamčák 

Obecné zastupiteľstvo:  Ján Geroč    

 Oto Geroč                  

 Peter Ondo-Eštok                 

 Ing. Adriana Marcinová                 

 Mgr. Ing. Lucia Pivarníková               

 Adriana Tormová                

 Mgr. Milan Vaľko 

 

Obecný úrad:       Materská škola:  

 Mgr. Ingrid Körösiová     Nataša Hrabovská - riaditeľka 

 Mgr. Lenka Tormová     Jarmila Asnaďová - učiteľka 

 Andrea Ivanová      Mária Micáková – vedúca ŠJ 

 Viliam Kostovčík     Mária Bodnárová – kuchárka 

 Ing. Jana Vaľková 

 

 

Rozpočtové organizácie obec nemá zriadené.  

Príspevkové organizácie obec nemá zriadené.  

Neziskové organizácie založené obcou, obec nemá zriadené.  

Obchodné spoločnosti založené obcou, obec nemá zriadené. 

 

 

mailto:starosta.lozin@gmail.com
mailto:monika.pastirova@lozin.dcom.sk
mailto:ingrid.korosiova@lozin.dcom.sk
http://www.obeclozin.sk/
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4. Poslanie, vízie, ciele 

 

Poslanie obce: základným poslaním obce pri výkone samosprávy je všestranný rozvoj jej 

územia a starostlivosť o potreby jej obyvateľov 

 

Vízie obce:  

-  formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné 

a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce 

-   rozvíjať aktivity v obce, ktoré vedú k rozvoju všestranného života všetkých občanov 

a zabezpečovať ekonomický, sociálny, kultúrny a športový rozvoj 

-  vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť, živnosti občanov obce, posilniť 

služby, podporiť rozvoj hospodárskeho života a poľnohospodárskej výroby 

-  individuálnym prístupom starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva zvyšovať záujem 

a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných. 

Ciele obce:  zvýšenie kvality života občanov, vzájomná spolupráca, informovanosť a 

transparentnosť pri riadení, skvalitňovanie životného prostredia 
 

5. Základná charakteristika Obce Ložín 

 

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.  

5.1  Geografické údaje 

Susedné mestá a obce : Obec Bánovce nad Ondavou a Obec Bracovce 

5.2  Demografické údaje  

Počet obyvateľov k 31.12.2021:  829 

Počet obyvateľov obce k 31.12.2020 bol 830. V priebehu roka 2021 sa prisťahovalo 15 osôb, 

narodilo sa 8 detí, odsťahovalo sa 13 osôb a umreli 11 občania našej obce. 

Národnostná štruktúra : slovenská národnosť 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania v % podľa posledného sčítania obyvateľov 

a domov z roku 2011:  

45 %  Rímsko-katolícka cirkev  

  5 %  Evanjelická cirkev augsburského vyznania 

14 %  Grécko-katolícka cirkev 

10 %  Reformovaná kresťanská cirkev 

11 %  Pravoslávna cirkev 

  1 %  Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 

 

Vývoj počtu obyvateľov: počet obyvateľov obce má stúpajúcu tendenciu. 

 

5.3  Ekonomické údaje  
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Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov na základe sčítania obyvateľov a domov v roku 2011 

bol 43 %. V súčasnosti tento údaj nedokážeme verifikovať. Sčítanie obyvateľov bolo realizované 

v mesiacoch február až jún 2021, výsledky zatiaľ neboli zverejnené. 

 

5.4  Symboly obce 

Erb obce : 

 

 

 

 

 

 

Erb, spolu s pečaťou a vlajkou, predstavujú trojicu základných symbolov obce. Vzhľadom na 

skutočnosť, že sa z minulosti nezachoval taký pečatný symbol, ktorý by bol jedinečný, a teda 

spĺňal by na skutočný erb kladenú heraldickú požiadavku, aby bolo každé znamenie jedinečné, 

a teda mohlo plniť identifikačnú funkciu, je vhodné siahnuť do histórie obce a tam hľadať 

primeraný motív, ktorý by sa stal erbovým symbolom obce. 

Z uvedeného vyplýva, že historicky a heraldicky najvhodnejší motív erbu 

obce Ložín je kamenná veža, obohnaná ochranným múrom, upozorňujúca 

na strážnu funkciu ložínskeho hradiska. Tento motív je obohatený o dva 

strapce hrozna, čo v heraldickej interpretácií treba považovať za tzv. 

hovoriaci symbol. Ten upozorňuje na pomenovania obce, pretože názov 

obce je odvodený zo staroslovenského slova LOZA, čo znamená hrozno. 

   Centrom obce Ložín je popri ceste len 200 m dlhé a v strede 50 m široké 

priestranstvo. Časť z neho bola obohnaná palisádou, ktorej zostatok sa zachoval v školskom 

dvore. V strede obce kolmo na cestu stál začiatkom 12. storočia kamenný románsky kostol spred 

r. 1260 a prestavaný i podopretý piliermi i vežou z r. 1896. Je postavený na prastarej mohyle. 

Naproti kostolu stála kamenná pôvodne veľkomoravská pevnosť s jeden meter širokými 

základmi, ktorých zvyšky sa zachovali pod úrovňou terénu so studňou pod domom Jána Vaľu. 

Smerom na západ od hradiska je čas Záhumeňky so šiestimi parcelami, na ktorých bývali 

dvorníci: Mondokovci, Lovci, Eštokovci (vinohradníci), Semešovci (strážcovia hradišťa na 

veži), Mlynárovci a Kováčovci 

 

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo 

farbách žltej 1/6, modrej 2/6, bielej 1/6, a modrej 2/6. Vlajka 

má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi 

zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky. 
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5.5  História obce  

Obec leží uprostred žírnej Východoslovenskej nížiny, asi 14 km juhozápadne od okresného 

mesta Michalovce. Najbližšie hory - na západe Slanské vrchy, na severovýchode hrebene 

Vihorlatu - ju pozdravujú iba ako modravé ohraničenie horizontu. Aj najbližší, sčasti zalesnený 

celok - široký Pozdišovský chrbát, od severu postupne klesajúci popri Ondave, dosiahol úroveň 

rieky ešte pred Bánovcami, takže v chotári nieto väčšieho prevýšenia ako 18 metrov. Najvyšší 

bod v strede obce dosahuje výšku 118, kým miesto najzníženejšej preliačiny výšku 100 metrov 

nad morom. Priemerná ročná teplota sa pohybuje okolo 9 C, ročné zrážky okolo 650 mm. 

Východnú časť chotára tvorí úrodná pôda Malčickej sprašovej tabule, západnú rovná niva 

Ondavy, čo ho priam predurčovalo pre poľnohospodárske využitie, Chotár bol preto postupne 

odlesnený. Po mohutných lužných a dubových lesoch ostali len nepatrné zvyšky, najmä v SZ 

časti a popri rieke. Pripomínajú ich iba chotárne názvy ako U dubikoch, Olchov, Ridziny, Stará 

chrast - odkiaľ priekupníci rozpredávali posledné obrovské duby ešte 

v minulom storočí a ďalšie.  

Zem, ktorá ako najtrvalejšia kronika uchováva údaje o živote v 

uplynulých vekoch, v našom chotári svoje tajomstvá archeológom ešte 

neotvorila. Nálezy z okolitých obcí však svedčia o tom, že priľahlé 

územie bolo obývané už od starej doby kamennej (Malčice) v každej 

z nasledujúcich dôb až po príchod Slovanov, doložených napríklad v 

blízkych Bánovciach nad Ondavou. Črepy z výkopov, ktoré žiak Peter 

Ďurčák doniesol na zistenie do Zemplínskeho múzea, pochádzajú zo 

stredoveku, možno však predpokladať, že medzi stovkami iných, ktoré 

sa do múzea, žiaľ, zatiaľ nedostali, sa nachádzajú doklady aj o staršom 

osídlení Ložína.  

Názov obce má koreň v staroslovanskom slove označujúcom vinič - 

loza. Vinohrady, pravda mladšie, tu dodnes pripomína chotárny názov 

Viničkovopoľo. Viac o včasnostredovekej minulosti obce môže povedať až seriózny 

archeologický výskum, pretože indície tu naznačujú existenciu opevnenia chráneného priekopou 

a valom s palisádami, ktoré doposiaľ neboli preskúmané. Ďalšie náznaky upozorňujú na možnú 

existenciu regionálnej cesty, vedúcej po ľavom brehu Ondavy od cesty z juhu Zemplína cez brod 

pri Vojanoch, V. Kapušany k Užhorodu. Od tejto cesty odbočovala naša predpokladaná cesta v 

Oboríne a cez Falkušovce, našu dedinu a Bánovce prechádzala ďalej cez Trhovište, ktoré boli 

významnou trhovou osadou. 

Prvá písomná zmienka o našej obci pochádza z roku 1227. Týka sa majetkového sporu, ale 

jednoznačne z nej vyplýva, že nešlo o nové, ale v tom čase už existujúce sídlisko. Názov Ložín 

pisár zachytil v podobe Lazon, čo sa čítalo ako "Lažon", na čom sa v neskorších storočiach už 

menilo len veľmi málo. V roku 1252 sa spomína ako Lazoni. O skutočnosti, že na území obce sa 

kedysi nachádzali vlastne dve osady, svedčí okrem iného písomná podoba z roku 1326 - 

MinorLazon (z lat. Malý) a podoby z roku 1349 KysLazon a Noglazon (z maď.). Malý a veľký 

Ložín. Malý Ložín sa už v roku 1590 spomína ako opustená dedina. Odrazom tejto skutočnosti 

môže byť aj povesť, ktorá hovorí, že miesto na dnešnú obec si obyvatelia vyklčovali uprostred 

lesa, keď opustili osadu Kameň. Dodnes pripomínajú chotárnym názvom Na Kameňu, 

severovýchodne od dnešného centra. Bez zaujímavosti nie je v tejto súvislosti - ako akási tradícia 

- aj označenie miestnej časti - Nový valal. 

Ak sme sa už dotkli povestí, v ktorých sa vždy skrýva aj zrnko pravdy, treba spomenúť 

ešte jednu. Podľa nej ľudia zo širokého okolia v dávnych časoch vraj vyhľadávali v našej obci 

studničku so živou vodou, ktorá liečila očné choroby. Z vďačnosti za vyliečenie do nej hádzali 

rôzne dary, dokonca aj zlaté. A nikomu, ani pastierovi z osady Kameň, ktorý sa o to pokúšal až 

dvakrát, sa ich nikdy nepodarilo vyloviť, hoci sa jasne blyšťali na dne. V studničke sa pri každom 
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pokuse zakaždým hrozivo zdvihla hladina, kým sa nastrašený odvážlivec nevzdal. Vraj studnička 

existovala ešte začiatkom nášho storočia, keď popri nej viedla úzkokoľajka. 

O význame obce v stredoveku svedčí skutočnosť, že tu už pred rokom 1332 existovala fara 

s vlastným kostolom. Fara tu bola ešte aj v roku 1485, kedy ju spravoval kňaz menom Peter. 

Pamätníkom týchto čias je starobylý ložínsky rím. kat. kostol, zasvätený kedysi sv. Jánovi 

krstiteľovi. V časoch reformácie prešiel do rúk protestantov, v roku 1728, po vrátení katolíkom 

bol zasvätený apoštolom sv. Petrovi a sv. Pavlovi. Kostol bol niekoľkokrát prestavaný. V 15. 

storočí do barokovej, po roku 1728 do neogotickej podoby, v roku 1896 veriaci pristavali vežu. 

Z pôvodnej stavby sa zachovalo obvodové murivo, niekoľko vzácnych architektonických 

detailov a v renesančnom období vyhotovené mramorové epitafy. Zobrazujú dvoch 

predstaviteľov rodu Monokyovcov (Petra, ktorý padol r. 1590 a jeho brata). Obaja sa 

vyznamenali v bojoch uhorských kráľov s Turkami, či symbolizujú aj spomínané pamätné tabule 

zosnulým. Ich predkovia, pochádzajúci z tokajského Monoku, získali obec od kráľa Karola 

Róberta už v 14. storočí za vojenské zásluhy, po Toldyovcoch, ktorí v bojoch stáli proti kráľovi. 

Okrem Monikyovcov, vymrelých po mečí okolo polovice 17. storočia, dedinu ako zemepáni 

vlastnili Izépyovci, Cseleyovci, v 18. storočí Ž. Kovesnay, v nájomnej držbe ich mali 

Szirmayovci a Andrássyovci, ktorí tu mali majetky až do roku 1927. Po ich odpredaji priekupníci 

zbúrali aj miestny kaštieľ, postavený asi pred 200 rokmi Sirmajovcami. Zachoval sa iba v kresbe 

kronikára p. Figmíka. Svedčiacej, že to bola jednoposchodová reprezentatívna stavba v štýle 

pozdného baroka. O zemepánovi Pavlovi Sirmajerovi sa zachoval údaj asesora Zemplínskej 

stolice z roku 1794, že patril k tým zriedkavým predstaviteľom šľachty, ktorí boli 

sympatizantami Francúzskej revolúcie. Asesor ho obviňoval, že osobne poúčal svojich 

ložínskych poddaných o rovnosti všetkých ľudí, vrátane kráľa a vyzýval ich k revolte voči 

súčasnému právnemu poriadku. 

Obyvateľstvo sa v poddanských časoch zaoberalo poľnohospodárstvom. O jeho relatívne 

dobrej úrovni svedčí skoré zavedenie trojpoľného systému (oziminy, jariny, úhor), dodnes 

pripomínaného názvami honov: Horné Šredne a Dolné Polo. V časoch protihabsburských vojen 

(1606-1711) dedina veľmi trpela, podobne ako väčšina zemplínskych dedín. V roku 1715, tri 

roky po skončení nepokojov, ešte stále v nej bolo viac opustených (17) ako obývaných (10) 

domov. Situácia sa však rýchlo zlepšovala. Roku 1869 štatistika zaznamenala už 765 obyvateľov, 

roku 1900- 788, roku 1940 už 940 občanov. V rokoch 1939-1950 v obci pracovalo úverné 

družstvo. V rokoch 1940-1952 potravné družstvo. Po druhej svetovej vojne sa počet obyvateľov 

pohybuje v rozpätí od 850 do 1100 obyvateľov. 

Napríklad v roku 1980 bolo v obci 233 domov, 288 domácností, žilo tu 874 trvale 

prihlásených obyvateľov, z toho 439 žien. Ekonomicky bolo činných 515 obyvateľov, vrátane 

186 žien. V obci našlo zamestnanie 70 občanov, zväčša v JRD, založenom v roku 1957, do 

priemyselných podnikov v okrese denne cestovalo 113 občanov, kým 77 pracovalo v 

organizáciách poskytujúcich služby. Z toho vidno, že sociálna skladba sa oproti minulosti, kedy 

bol Ložín výlučne poľnohospodárskou obcou, značne zmenila. 

Táto zmena sa odzrkadlila aj vo vzhľade obce, ktorá do polovice 20. storočia 

predstavovala typ skupinovej cestnej dediny. Prevládali zrubové, hlinou vymazané a obielené 

dvojpriestorové domy, zväčša pod slamou, s hospodárskymi budovami vrátane maštale, 

pristavanými po dĺžke dvora. Sypance stáli samostatne. Po druhej svetovej vojne (front prešiel 

27. novembra 1944) občania začali s výstavbou domov v pôdoryse písmena L a štvorca. Aj tie 

už zväčša ustúpili modernej zástavbe. 
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5.6  Pečať Rozvoja obcí a miest 

 

 

 Národným informačným strediskom Slovenskej republiky bola obci  

Ložín v roku 2016 udelená Pečať Rozvoja obcí a miest. Obec bola 

vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja.  

Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami   

určitou finančnou silou obce a efektivitu využívania a zhodnocovania 

majetku. Obec využíva financie a majetok s vysokou efektivitou pre   

trvalo udržateľný rozvoj.  

 

6. Plnenie funkcií obce 

6.1  Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Materská škola v Ložíne 

- Základná škola v Bracovciach 

- Základné školy v Michalovciach 

Na mimoškolské aktivity je zriadené 

- Centrum voľného času pri základných školách, ktoré deti navštevujú. 

 

Materská škola v Ložíne poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom 

vo veku 2 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou v tzv. jednotriedke. 

Kapacita materskej školy je 17 detí. Situovaná je hneď vedľa Gréckokatolíckej cirkvi na uličke, 

ktorá spája „Nový Ložín“ so „Starým Ložínom“.  Materskú školu tvorí vstupná chodba, herňa – 

trieda, spálňa – odpočinková miestnosť, učebňa - jedáleň, riaditeľňa – kancelária pre riaditeľku, 

učiteľku a vedúcu školskej jedálne, kúpeľňu a sociálne zariadenia, kuchyňu, sklad a pivničné 

priestory. Interiér je vybavenú moderným nábytkom,  interaktívnymi tabuľami v herni a učebni, 

televíznym prijímačom a množstvom hračiek a didaktických pomôcok. Deti majú vhodne 

upravený priestor na hru, pohybové aktivity a pracovné činnosti. Exteriér materskej školy tvorí 

detské ihrisko s kolotočom, hojdačkami, preliezkou , šmýkačkou, altánkom na posedenie 

a zatrávnená plocha. 

V roku 2021 výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach výrazne ovplyvnilo šíriace sa 

ochorenie COVID-19. Vzhľadom na vysokú nákazu obyvateľstva a rýchle šírenie tohto 

ochorenia bolo vzdelávanie prezenčnou formou nahradené dištančným vzdelávaním. 

Zamestnanci obce pomáhali Materskej škole Ložín a Základnej škole Bracovce s doručovaním 

učebných materiálov najmä do domácností z marginalizovanej rómskej komunity. 

V septembri 2020 bolo odovzdané stavenisko a začala sa rekonštrukcia materskej školy 

v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín“. V apríli 2021 

bola rekonštrukcia materskej školy ukončená, v máji sa robili iba drobné dokončovacie práce. 

Zároveň sa v materskej škole upratalo a nanovo sa zariadila. Budova materskej školy bola 

zaradená do užívania 27.5.2021. Od júna 2021 bola znova v prevádzke. 

 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na základné školy v Michalovciach. Táto situácia je spôsobená vysokým podielom 

detí z marginalizovaných skupín najmä z obce Laškovce v Základnej škole Bracovce.  
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6.2  Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

Obvodné zdravotné stredisko v Trhovišti /všeobecný lekár, zubár, ženské oddelenie a lekáreň. 

Vzhľadom na slobodnú voľbu lekára veľa občanov obce má lekára okrem Trhovíšť aj 

v Michalovciach a Trebišove. 

V roku 2021 sme aktívne spolupracovali s Okresným úradom Michalovce, odbor krízového 

riadenia, pri zabezpečovaní testovania Ag testami na ochorenie COVID-19. Spolupracovali sme 

s firmou DZS-M.K TRANS s.r.o. Michalovce prostredníctvom ktorej sme zabezpečili výjazdovú 

MOM. Občania mohli bez poplatku využívať služby MOM na diagnostiku infekčného 

respiračného ochorenia COVI-19 prostredníctvom antigénových testov. Do konca apríla 2021 

sme zabezpečili 8x možnosť testovania. V MOM okrem zamestnancov obce pracovali aj 

zdravotné sestra, ktoré sú občiankami našej obce. Pri koordinovaní občanov boli nápomocní 

dobrovoľní hasiči, členovia DHZ Ložín.   

Cez národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií 

súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 

komunít“ sme zamestnali jedného terénneho asistenta, ktorý cielene pracoval na zlepšení 

prístupu k zdravotnej starostlivosti, robil zdravotnícku osvetu a pôsobil v sociálnej intervencii 

voči obyvateľom a príslušníkmi MRK. Obec cez tento projekt zabezpečovala materiálnu 

a hygienickú podporu ( respirátory, rúška, dezinfekčné mydlá a gély a pre rodiny v hmotnej 

núdzi aj lieky pri ochorení na COVID-19). 

Týmto spôsobom sme výrazne prispeli k ochrane zdravia občanov našej obce. 

 

6.3  Poskytovanie služieb v oblasti sociálnych vecí  

V obci sme až do konca roka 2010 poskytovali komplexnú opatrovateľskú službu, ktorú sme 

zabezpečovali zamestnancom obce – p. Geročovou.  

Od roku 2011 zabezpečujeme pre osoby odkázané na starostlivosť iných osôb donášku 

obedov. Dôchodcom, ktorí žijú sami v domácnosti, pomáhame pri zabezpečení nákupov. Okrem 

tejto praktickej podpory poskytujeme aj interpersonálnu a interkomunikačnú podporu ľuďom, 

ktorí to zjavne potrebujú.  

Tieto činnosti zabezpečujeme zamestnancami obce a ľuďmi pracujúcimi na drobné obecné 

práce. Našou víziou je v blízkej budúcnosti tieto služby rozšíriť aj na zdravotne postihnutých 

občanov a nie len dôchodcov a už poskytovanú podporu skvalitniť – zabezpečiť asistenciu pri 

návšteve lekára.  

V rokoch 2020 a 2021, ktoré bol výrazne ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19, sme 

zabezpečovali nákupy aj obyvateľom našej obce ktorých domácnosti boli v karanténe  z titulu 

tohto ochorenia.  
 

6.4  Kultúra a šport 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje  obecný úrad svojimi kultúrnymi akciami 

ako sú uvítanie detí do života, úcta k starším, pre deti jarné prázdniny a Mikuláš a športovými 

akciami napr. v čase jarných prázdnin stolnotenisový turnaj. 

Významným prínosom pre rozvoj športu v našej obci je aj realizácia Oddychovej zóny 

v obecnom parku Ložín v roku 2021 súčasťou ktorej bola výstavba multifunkčného ihriska 

a detského ihriska. Tento areál začal oficiálne slúžiť občanom obce od januára 2022 nakoľko až 

do decembra sa tam ešte robili terénne úpravy. Avšak už od jesene 2021 občania obce využívali 

multifunkčné i detské ihrisko na športovú a relaxačnú činnosť.  Tento projekt bol financovaný 

na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárskou 

platobnou agentúrou (PPA) Bratislava. 
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V obci máme futbalový klub TJ Družstevník Ložín a Dobrovoľný hasičský zbor.  Dôchodcovia 

obce ale aj široká verejnosť sa môžu stať členmi Jednoty dôchodcov Slovenska, pobočky Ložín 

a zúčastňovať sa rôznych akcií ktoré organizujú.  

V roku 2021 sa z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 okrem Mikuláša pre deti nekonali 

žiadne kultúrne a športové akcie. 
 

 

6.5  Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

V obci sú tri predajne zmiešaného tovaru:          COOP Jednota Michalovce a  

súkromný podnikateľ Ing. Jozef Semeš  SEM-MIX 

súkromná podnikateľka Renáta Toľogová – 

Večierka u Renáty 

Poľnohospodárska výroba v obci : 

Firma WAK, Veľké Kapušany- Ing. Andrej Vasiľ. GALINA TRADE s.r.o. Ložín, AGRO – Land 

SK s.r.o Malčice,  Agro DiSCo s.r.o. Malčice, Roľnícke Družstvo Trhovište. 

 

 Ďalších 6 spoločností s ručením obmedzeným a 32 samostatne zárobkových osôb má 

sídlo firmy alebo miesto podnikania v obci Ložín. 
 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

 

     Základným nástrojom  finančného hospodárenia obce Ložín bol rozpočet na rok 2021. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako schodkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

 

     Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. 

 Rozpočet  obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19. decembra 2020  

uznesením  

číslo 64/2020 (v EUR ) na kapitoly ( kategórie ).   

Rozpočet obce bol zmenený  niekoľkokrát .   

     - prvá  zmena  schválená dňa 19.02.2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021 

     - druhá zmena schválená dňa 31.03.2021 rozpočtovým opatrením č. 2/2021 

     - tretia zmena schválená dňa 31.03.2021 rozpočtovým opatrením č. 3/2021 

     - štvrtá zmena  schválená dňa 20.03.2021 uznesením č. 7, 8,09/2021  
     - piata zmena schválená dňa 30.04.2021 rozpočtovým opatrením č. 5/2021 

     - šiesta zmena schválená dňa 30.06.2021 rozpočtovým opatrením č. 6/2021 

     - siedma zmena schválená dňa 30.06.2021 rozpočtovým opatrením č. 7/2021 

     - ôsma zmena  schválená dňa 30.09.2021 uznesením č. 17/2021  
     - deviata zmena  schválená dňa 01.12.2021 uznesením č. 30/2021  
     - desiata zmena  schválená dňa 04.12.2021 rozpočtovým opatrením č. 10/2021 
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     - jedenásta zmena  schválená dňa 28.12.2021 rozpočtovým opatrením č. 11/2021 

     - dvanásta zmena  schválená dňa 28.12.2021 rozpočtovým opatrením č. 12/2021 

     - trinásta zmena  schválená dňa 28.12.2021 rozpočtovým opatrením č. 13/2021 
 

 

 

 

7.1   Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 v eurách  

 

  

    Skutočné  
% plnenia 

príjmov/ 

Schválený 

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

plnenie príjmov/ 

čerpanie 

výdavkov 

% čerpania 

výdavkov  

  
po poslednej 

zmene 
k 31.12.2021 

  

Príjmy celkom 1 417 103,44 1 112 921,13 1 010 453,87 90,79 

z toho :         

Bežné príjmy 292 626,00 306 326,00 334 529,39 109,21 

Kapitálové príjmy 926 946,70 597 204,70 421 534,45 70,58 

Finančné príjmy 197 530,74 209 390,43 254 390,03 121,49 

Príjmy RO s právnou 

subjektivitou         

Výdavky celkom 1 416 195,44 1 102 594,11 977 937,62 88,69 

z toho :         

Bežné výdavky 297 557,10 301 824,30 307 676,23 101,94 

Kapitálové výdavky 977 801,00 659 932,47 670 261,39 101,57 

Finančné výdavky 140 837,34 140 837,34 0,00 0,00 

Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
        

Rozpočet obce  908,00 10 327,02 32 516,25   

 

 

Výška príjmov a výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID - 19. 

 

V roku 2021 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy : 

 

- v bežnom rozpočte príjmy:  

 

- podielové dane, ktoré boli vo výške 239 253,49 € 

- daň z nehnuteľností, ktorá predstavovala príjem 34 636,36 € 

- komunálny odpad a drobný stavebný odpad, za ktorý príjem bol 7 633,40 € 
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- zo školného v materskej škole, ktorý z dôvodu zatvorenia materskej školy 

a dištančnej výučby počas COVID-19 a rekonštrukcie budovy& MŠ predstavoval 

zníženie oproti roku 2019 o 45 %, prijaté bolo školné vo výške 203 € 

- v kapitálovom rozpočte príjmy:  

 

- nenávratný finančný príspevok na projekt „Zníženie energetickej náročnosti 

verejných budov v obci Ložín“ spolufinancované Európskym fondom 

regionálneho rozvoja v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra 

(SIEA) cez operačný program Kvalita životného prostredia na rekonštrukciu 

materskej školy a kultúrneho domu a obecného úradu vo výške 421 534,45 € 

 

 

- vo finančných operáciách príjmy z návratných zdrojov financovania:   

 

- prijatý bankový úver na spolufinancovanie rekonštrukcie materskej školy 

a kultúrneho domu a obecného úradu vo výške 50 000,- € 

- prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR v roku 2020 vo výške 12 592,- € 

 

 

V roku 2021 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky : 

 

- v bežnom rozpočte v súvislosti s pandémiou COVID - 19 výdavky na obstaranie : 

 

- rúšok, oblekov, ochranných štítov, okuliarov, respirátorov, rukavíc, 

dezinfekčných prostriedkov, dezinfekčných mydiel, dezinfekčných gélov, 

teplomerov, čistiacich prostriedkov  vo výške  15 199,- € 

 

- v kapitálovom rozpočte nerealizované investičné akcie:  

 

- rekonštrukcia komunitného centra v budove Starej školy vo výške 70 000,- € 

- rozšírenie kamerového systému vo výške 5 000,- € 

- stavba chodníka na starom Ložíne od Požiarnej zbrojnice po rímskokatolícky 

kostol vo výške 65 400,- € 

- v oblasti rozvoja odpadového a obehového hospodárstva na Predchádzanie 

vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Ložín vo výške 97 080,- € a na 

Intenzifikáciu triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Ložín vo výške 

88 620,- € 

 

- v kapitálovom rozpočte zrealizované investičné akcie:  

 

- rekonštrukcia materskej školy, kultúrneho domu a obecného úradu na projekt 

„Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín“  

vo výške 596 557,10 EUR, kde spoluúčasť obce bola 110 389,92 € 

- rekonštrukcia oddychovej zóny v obecnom parku vo výške 68195,86 € 

 

- vo finančných operáciách odklad splátok:  

 

- bankových úverov od polovice roku 2022  
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7.2  Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2021 

 

Hospodárenie obce 

Skutočnosť k 31.12.2021 

v EUR 

Bežné príjmy spolu 334 529,38 

z toho : bežné príjmy obce 334 529,38 

Bežné výdavky spolu 307 676,23 

z toho : bežné výdavky obce 307 676,23 

Bežný rozpočet 26 853,15 

Kapitálové príjmy spolu 421 534,45 

 z toho : kapitálové príjmy obce 421 534,45 

Kapitálové výdavky spolu 670 261,39 

z toho : kapitálové výdavky obce 670 261,39 

Kapitálový rozpočet -248 726,94 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -221 873,79 

Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku 5 794,41 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu -227 668,20 

Príjmy z finančných operácií 254 390,03 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií 254 390,03 

PRÍJMY  SPOLU 1 010 453,86 

VÝDAVKY  SPOLU 977 937,62 

Hospodárenie obce 32 516,24 

Vylúčenie z prebytku 5 794,41 

Upravené hospodárenie obce 26 721,83 

 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo 

výške   26 721,38 EUR. 
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7.3  Rozpočet na roky 2022 - 2024 

 

  
Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   Rozpočet Rozpočet 

na rok 2022  na rok 2023  na rok 2024 

Príjmy celkom 1 010 453,86 702 497,34 508 195,00 323 293,00 

z toho :         

Bežné príjmy 334 529,38 317 860,00 316 593,00 323 293,00 

Kapitálové 

príjmy 
421 534,45 316 327,34 150 000,00   

Finančné príjmy 254 390,03 68 310,00 41 602,00   

Príjmy RO 

s právnou 

subjektivitou 
        

     

  
Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   Rozpočet Rozpočet 

na rok 2022  na rok 2023  na rok 2024 

Výdavky 

celkom 
977 937,62 702 497,34 499 744,00 312 401,00 

z toho :         

Bežné výdavky 307 676,23 319 860,00 302 142,00 306 401,00 

Kapitálové 

výdavky 
670 261,39 241 800,00 191 602,00   

Finančné 

výdavky 
  140 837,34 6 000,00 6 000,00 

Výdavky RO 

s právnou 

subjektivitou 
        

 

 

 

 

 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

 

8.1  Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 

 v EUR 
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A K T Í V A    

Názov 

riadok 

súvahy 

ZS k 1.1.2021  

v Eur 

KZ k 31.12.2021  

v Eur 

Majetok spolu 001 824 360,61 1 338 437,14 

Neobežný majetok spolu 002 599 287,69 1 233 341,60 

z toho :  -  Dlhodobý nehmotný majetok 003     

               - Dlhoodbý hmotný majetok 011 599 287,69 1 233 341,60 

               - Dlhodobý finančný majetok 024     

Obežný majetok spolu 033 224 584,29 103 987,48 

z toho:   - Zásoby 034 299,16 89,27 

               - Zúčtovanie medzi subjektami VS         040     

               - Dlhodobé pohľadávky 048     

               - Krátkodobé pohľadávky - v šk.jedálni, na 

dani z nehnuteľnosti a iné pohľ.  (predpis voči MŽP) 060 10 831,15 13 946,19 

               - Finančné účty 085 213 453,98 89 952,02 

               - Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlhodobé 098     

               - Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krátkodobé 104     

Časové rozlíšenie 110 488,63 1 108,06 

    

    

P A S Í V A    

Názov 

riadok 

súvahy 

ZS k 

1.1.12021  v 

Eur 

KZ k 

31.12.2021  v 

Eur 

Vlastné imanie a záväzky spolu 115 824 360,61 1 338 437,14 

Vlastné imanie  116 394 452,81 407 556,11 

        z toho : - oceňovacie rozdiely 117     

                     - fondy 120     

                     - výsledok hospodárenia 123 394 452,81 407 556,11 

Záväzky 126 145 622,03 247 041,94 

        z toho :  - rezervy 127     

                     - zúčtovanie medzi subjektami VS 132 33 282,30 32 535,81 

                     - dlhodobé záväzky  140 2 366,31 2 932,78 

                     - krátkodobé záväzky 151 17 424,72 22 716,41 

                     - bankové úvery a výpomoci 173 92 548,70 188 856,94 

Časové rozlíšenie 180 284 285,77 683 839,09 
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8.2  Pohľadávky 

 

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   4092,84 7794,38 

Pohľadávky po lehote splatnosti   6738,31 6151,81 

 

Z pohľadávok so zostatkovou dobou splatnosťou do jedného roka sú významnými položkami 

pohľadávky v sume 6 000 € voči futbalovému klubu TJ Družstevník Ložín, v sume 750 € voči 

DHZ Ložín a 1000 € voči Jednote dôchodcov Ložín.  Sú to poskytnuté dotácie z rozpočtu obce, 

ktoré v roku 2021 neboli zúčtované do nákladov.  

Po lehote splatnosti sú pohľadávky na dani z nehnuteľnosti a pohľadávky za komunálny odpad 

a drobný stavebný odpad. Vysoký nedoplatok na týchto daniach v sume 2332,22 eur 

a poplatkoch za TKO v sume 3819,59 eur k 31.12.2021 vznikol v dôsledku núdzového stavu, 

zákazu vychádzania a nemožnosti vymáhať nedoplatky v zmysle zákona č. 62/2020 Z.z. 

o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby COVID-19. Nie všetci obyvatelia našej obce sú natoľko počítačovo zruční, aby vedeli 

uhradiť tieto poplatky elektronicky. 
 

8.3  Záväzky 

 

Druh záväzku 
Záväzky celkom 

k 31.12.2021v EUR 
z toho v  lehote splatnosti  z toho po lehote splatnosti 

Druh záväzkov voči:        

-   dodávateľom 
                            

7 107,85    

                            

7 107,85    
  

-   zamestnancom 
                             

8 283,36    

                             

8 283,36    
  

-   poisťovniam  
                            

 5 721,13    

                            

 5 721,13    
  

-   daňovému úradu 
                           

1 044,67    

                           

1 044,67    
  

-   štátnemu rozpočtu 
                          

45127,81    

                          

45127,81    
  

-   bankám 
                           

176 264,94    

                           

176 264,94    
  

-   štátnym fondom 
                                       

-      

                                       

-      
  

 - sociálny fond 
                            

2 932,78 

                            

2 932,78 
  

-   ostatné záväzky 
                               

459,40    

                               

459,40    
  

Záväzky spolu k 31.12.2021 
                  

247 041,94    

                  

247 041,94    

                                       

-      
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8.4  Prehľad  o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

 

Veriteľ  Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná 

splátka istiny  

za rok 2021 

Ročná 

splátka 

úrokov  za 

rok 2021 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 

splatnosti 

PRIMA banka Slovensko                    

pobočka  Michalovce 
predfinancovanie 

projektu  
134 358,23 0,00 554,18 134 358,23 2022 

Ministerstvo financíí SR 
návratná 
finančná 

výpomoc 
12 592,00 0,00 0,00 12 592,00 2027 

PRIMA banka Slovensko                    

pobočka  Michalovce 
municipálny 

úver Univerzál 
41 906,71 0,00 213,62 12 592,00 2031 

 

Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o Municipálnom úvere - Eurofondy vo výške 134 837,34 

EUR na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku pri projekte "Prestavba 

oddychovej zóny v obecnom parku" .  V roku 2021 sa čerpalo 54 401,53EUR. Úver je splatný 

v septembri 2022, po prijatí NFP z PPA. 

V roku 2020 bola prijatá od Ministerstva financí návratná finančná výpomoc v sume 12 592,- 

EUR schválená obecným zastupiteľstvom uznesením č. 40/2021 dňa 20.09.2021. Návratná 

finančná výpomoc je podľa zmluvy splatná v štyroch rovnomerných splátkach v rokoch 2024 

až 2027. 

Obec uzatvorila v roku 2021 Zmluvu o Municipálnom úvere - Univezál  č. 22/007/21 vo výške 

50 000,- EUR na dofinancovanie projektu "Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v 

obci Ložín", t.j. na rekonštrukciu budovy Kultúrneho úradu a obecného úradu Ložín a budovy 

Materskej školy Ložín .  V roku 2021 sa čerpalo 41 906,71 EUR. Úver je splatný v júni 2031. 

 

 

8.5   Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania: 

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie 

svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka a 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 

roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 

znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu 

iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné 

prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 
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   Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17 ods. 6  zákona 

č.583/2004 Z.z. 

  

a) Východiskové údaje z FIN 1 - 12 za rok 2020:  

Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1 - 12 k 31.12.2020: 

Suma v 

Eur  

Bežné príjmy obec  

314 

163,69 

Bežné príjmy RO 0,00 

Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2020  

314 

163,69 

Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené:   

     - dotácie napr. RK 312001, 312012, 312007, 312008... -37 644,20 

     - prostriedky EÚ 0,00 

     - prostriedky zo zahraničia RK 331xxx 0,00 

     - príjmy podľa osobitných predpisov napr.:   

                       - z náhradnej výsadby drevín RK 292027  0,00 

                       - dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315 ... 0,00 

                       - ... 0,00 

Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2020 

276 

519,49 

    

b) Východiskové údaje z hlavnej knihy k 31.12.2021:  

  

Suma v 

Eur  

Celkova suma dlhu obce podľa § 17/7 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2021 

spolu 

188 

856,94 

 z toho: účet 461 BÚ zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov  41 906,71 

             účet 461 BÚ zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov  0,00 

             účet 231 BÚ zostatok istiny z krátkodobých bankových úverov  0,00 

             účet 273 NFV zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 12 592,00 

             účet 479 IDU zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 

             účet 479 ŠFRB zostatok istiny z úverov zo ŠFRB 0,00 

             účet 461 BÚ zostatok istiny z DBÚ na predfinancovanie projektov EÚ  0,00 

             účet 231 BÚ zostatok istiny z KBÚ na predfinancovanie projektov EÚ  

134 

358,23 

             účet 479 ENVF zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

             účet 273 NFV zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu 0,00 

             účet 273 NFV zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia 0,00 

             ... 0,00 

             ... 0,00 

Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 

31.12.2021 54 498,71 
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c) Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17/6 zákona č.583/2004 

Z.z.:   

c1) Výpočet dlhu obce k 31.12.2021 podľa § 17/6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. 

Suma v 

Eur  

Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2020  

314 

163,69 

Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 

31.12.2021 54 498,71 

Dlh obce v % k 31.12.2021 - pravidlo 60%* 17,35% 
* Pomer dlhu k BP v % = celková suma dlhu obce / úhrn bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 

100 

    

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola 

splnená.   
   
   

    

    

c2) Výpočet dlhovej služby obce k 31.12.2021 podľa §17/6 písm. b) zákona 

č.583/2004 Z.z. 

Suma v 

Eur  

Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2020 

276 

519,49 

Suma splátok istiny a úrokov z FIN 1 - 12:   

  - 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru  0,00 

  - 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru  0,00 

  - 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB 0,00 

  - 821007 splátka istiny z dlhodobej NFV MF SR 0,00 

  - 821007 splátka istiny z dlhodobých ostatných úverov pôžičiek a NFV  0,00 

  - 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru 0,00 

  - 821.... 0,00 

  0,00 

  - 651002 splátka úrokov z bankových úverov 767,80 

  - 651003 splátka úrokov z úverov ŠFRB 0,00 

  - 651003 splátka úrokov z úverov/pôžičiek/NFV od ostatných subjektov verejnej správy  0,00 

  - 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia) 0,00 

  - 651.... 0,00 

  0,00 

Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2021 767,80 

Dlhová služba obce v % k 31.12.2021 - pravidlo 25%** 0,28% 

**Pomer dlhovej služby k upraveným BP v % = celková suma splátok istiny a úrokov / úhrn upravených  

     bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100  

  
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola 

splnená.  
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9. Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov 

 

 

  Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov 

 
Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Predpoklad 

rok 2022 

Náklady               304 759,97               342 015,30               354 000,00 

50 – Spotrebované nákupy 50 393,43 52 695,10 52 000,00 

51 – Služby 27 295,88 37 321,42 37 000,00 

52 – Osobné náklady 191 113,81 207 840,74 210 000,00 

53 – Dane a  poplatky 745,06 288,74 500,00 

54 –Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 

3 388,11 3 008,58 3 500,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

21 127,00 31 960,00 39 000,00 

 

56 – Finančné náklady 1 950,72 3 600,08  6 000,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

8 745,96 5 300,64 6 000,00 

59 – Dane z príjmov 0 0 0 

Výnosy 339 310,92 355 146,47 354 000,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 1 693,29 1 623,49 2 000,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

275 626,80 286 835,74 286 000,00 

64 – Ostatné výnosy 1 146,49 1 375,49 1 000,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

0,00 837,71 0,00 

66 – Finančné výnosy 115,82 82,80 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

60 728,52 

 

64 391,24 

 

65 000,00 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV,- záporný HV/ 

                34 550,95 13 131,17                         0,00 

 

 

Hospodársky výsledok roku 2021 /zisk/ v sume  13 131,17 € bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.  
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10. Ostatné dôležité informácie 

 

10.1 Prijaté granty a transfery 

 
 

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

  Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

312001 Okresný úrad Košice odb. školstva 2 904,00 

na financovanie aktivít súvisiacich s 

výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú 

jeden rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky 

312001 
Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice odb. 

starostlivosti o životné prostredie 80,45 

dotácia na úhradu nákladov na prenesený 

výkon štátnej správy starostlivosti o 
životné prostredie 

312001 Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy 301,73 

dotácia na úhradu nákladov na prenesený 
výkon štátnej správy - na register 

obyvateľov a register adries 

312001 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 2 990,00 

dotácia z prostriedkov DPO SR na 

zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti 

DHZ Ložín 

312001 ÚPSVaR Michalovce 1 477,60 
Dotácia na stravu a na školské potreby pre 
deti MŠ v hmotnej núdzi 

312001 ÚPSVaR Michalovce 228,95 

tranfer - PND za deti - záškolákov 
vyplácané cez obec (potraviny, 

hyg.potreby) 

312001 
ÚPSVaR Michalovce / Európsky sociálny fond / 

štátny rozpočet 4 585,42 

na refundáciu nákladov na UoZ 

zamestnaných podľa § 54 zákona o 

zamestnanosti 

312001 ÚPSVaR Michalovce / štátny rozpočet 1 420,36 

na refundáciu nákladov na UoZ 

vykonávajúcich aktivačnú činnosť podľa  
§ 52 zákona o zamestnanosti 

312001 Štatistický úrad SR  3 286,98 
dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a 

bytov, časť Sčítanie obyvateľov 

312001 Ministerstvo vnútra SR 17,90 

príspevok na vojnový hrob 

      
      

V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia                

COVID - 19: 

  Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

312001 
Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okr. 

úradu Michalovce 10 855,00 
finančný príspevok - refundácia nákladov 

na COVID-19 
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312001 
Ministerstvo vnútra SR /  Úrad vlády SR - Úrad 

splnomocnenca vlády pre rómske komunity 14 615,64 

dotácia na úhradu nákladov na národný 

projekt "Podpora činností zameraných na 

riešenie nepriaznivých situácií súvisiach s 

ochorením Covid-19 v obciach s 
prítomnosťou marginalizovaných 

rómskych komunít" 

      

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

 

10.2    Poskytnuté dotácie  

 

V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce:  

 

 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

TJ Družstevník Ložín Príspevok na činnosť TJ a na bežné výdavky                   6 000,00 

DHZ Ložín Príspevok na činnosť DHZ, na bežné výdavky                     750,00 

Jednota dôchodcov 

Ložín 

Príspevok na činnosť Jednoty dôchodcov, na bežné 

výdavky 

 

                   1 000,00 

 

Dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 4/2007 o dotáciách, neboli k 31.12.2021 

zúčtované.  

10.3  Významné investičné akcie v roku 2021 

 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 

 

- Rekonštrukcia budovy materskej školy a budovy Kultúrneho domu a obecného úradu cez 

projekt „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín“ 

spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja v zastúpení Slovenská 

inovačná a energetická agentúra (SIEA) cez operačný program Kvalita životného 

prostredia  

- realizácia Oddychovej zóny v obecnom parku Ložín v roku 2021 súčasťou ktorej bola 

výstavba multifunkčného ihriska a detského ihriska 

 

 

10.4  Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Rekonštrukcia budovy Starej školy na komunitné centrum obce 

- Novostavba garáže požiarnej zbrojnice 

- Dostavba chýbajúceho chodníka na starom Ložíne 
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- Realizácia projektuv oblasti rozvoja odpadového a obehového hospodárstva na 

Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO a na Intenzifikáciu triedeného zberu 

komunálnych odpadov v obci Ložín 

 

 

 

 10.5   Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec po skončení účtovného obdobia neznamenala žiadnu udalosť osobitného významu. 

 

 

10.6   Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená  

 

a) Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia 

obce: Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 

(Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a 

negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Pandémia pretrvávala aj v roku 2021 a napriek 

miernejšiemu typu ochorenia pokračuje aj v roku 2022  Situácia sa neustále mení, zdá sa, 

že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, 

ako sa pôvodne očakávalo.  

b) Vojna na Ukrajine:  24. februára 2022 začala vojna na Ukrajine. Ruský prezident 

Vladimír Putin dal rozkaz ruským vojakom začať „mierovú misiu“ na Ukrajine, ktorú 

odsúdil takmer celý svet. Prílev utečencov utekajúcich pred vojnou zasiahol celú našu 

krajinu. V dôsledku vojny v celej Európe stúpajú ceny plynu, elektriny a palív, čo ma 

samozrejme aj negatívny vplyv na finančné hospodárenie obce. Na takéto ceny rozpočet 

obce nebol pripravený. Materiálna a finančná pomoc, ktorú poskytuje Slovenská 

republika občanom Ukrajiny ale aj občanom našej krajiny, aby kompenzovala dopady 

vysokých cien a vysokej inflácie na domácnosti má dosah aj na obce. 

 

Uvedené negatívne vplyvy mali v roku 2021 a prvej polovice roku 2022 za následok 

zníženie príjmov z podielových daní oproti odhadom, na základe ktorých bol zostavený 

rozpočet, čo malo vplyv na potrebu úpravy rozpočtu s následným obmedzením určitých 

plánovaných aktivít a za určitých podmienok aj zhoršenie ukazovateľov zadĺženosti. 

Pretože sa situácia stále vyvíja nie je možné poskytnúť kvantitatívne odhady 

potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. 
 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Ingrid Körösiová 

 

 

Schválil: Mgr. Monika Pastírová 

 

V Ložíne dňa 21.06.2022 


