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1. História obce Hažín v skratke 
                                                                                    

 

V chotári sa našli pozostatky po slovanskom 

sídlisku z 9.-10. storočia, ale aj osídlení v11.-

13.storočí. Prvé písomné správy o obci sú v listine 

Jágerskej kapituly z roku 1336 a súvisí dedičných 

majetkov šľachtickej rodiny z Michaloviec. V 

tomto období bol Hažín rozsiahlou dedinou, ktorú 

tvorili dva sídliskové celky, nazvané Starý alebo 

Malý Hažín a Veľký Hažín/Ogesun, Kysgesu, 

Noghgesun/. V roku 1337 došlo k ďalšej deľbe majetkov pánov z Michaloviec, kedy boli 

sídliskové časti dediny v listine uvedené ako Kostolný Hažín, Nekostolný Hažín a Starý 

Hažín /Ighazasgeswn, Ighazaslangesun, Ogesun/. 

Najstaršou časťou dediny bol Starý Hažín. Keďže bol menší ako novšie časti, nazývali ho 

aj Malý Hažín. Časť okolo kostola sa nazývala Kostolný Hažín, ďalšia časť, kde nebol 

kostol, zase Nekostolný Hažín. Tieto novšie časti pomenúvali aj názvom Veľký Hažín. V 

písomnostiach zo 14.-17. storočia sa názov obce vyskytuje v tvaroch Gesun, Gese, 

Gezeny. Začiatočná spoluhláska G signalizuje, že Maďari prevzali tento názov ešte v 11.-

12. storočí, lebo v slovenčine sa zmena g na h udiala v 13. storočí. Názov je odvodený 

pravdepodobne od osobného mena Gaž a má aj starobylú koncovku - -ín. Jej pôvodný 

slovenský názov svedčí o tom, že dedina jestvovala pred 13. storočím. Hažín podľa 

historikov sa zaradzuje k najstarším sídliská, jestvujúcim pred 11. storočím. V prvej 

polovici 14. storočia bol Hažín súčasťou rozsiahleho panstva Michalovce, do ktorého 

patrilo ešte asi 20 dedín. Nachádzal sa v Užskej stolici, pri významnej krajinskej ceste, 

ktorá viedla z Košíc, cez Michalovce do 

Užhorodu. Prvými známymi vlastníkmi 

obce boli v roku 1336 šľachtici z 

Michaloviec. V roku 1337 pripadol Starý 

Hažín Vavrincovi, Nekostolný Hažín 

Michalovi a Kostolný Hažín Jakovovi. 

Jakovov syn Ján používal názov obce aj v 

prídomku, v listinách je uvedený ako Ján z Hažína /de Gesen/.  
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Podoba obecného názvu Hažín sa ustálila v roku 1920. V 18. storočí pisári a 

kartografi uvádzali názov obce pod názvami Gészeny a Geszény. V nasledujúcom storočí 

pribudlo Hassín a Hažín. Chortárne názvy v latinke sa zachovali, vďaka kartografovmu 

prepisu znenia ľudového názvu, na historicky veľmi cennej katastrálnej mape z roku 

1863. Názvy a pomenovania Blaca, Blatňanki, Dluhi honi, Dluhi ňivi, Choboti, 

Chvastavcova luka, Kapustniki, Konopianki, Kouč, Kratki, Krivi, Lazi, Luka, Luki 

koncom, Na luki koncom, Ňiže drahi, Podluhňivki, Pod Zaklički, Posredňi, Sedliska, 

Seňan drahi, Špani ňivi, U Čečehovski drahi, U laščiku, U Mihayľovski drahi, 

Zahumenki, Za jarokom a Za moscikom presne a jasne charakterizovali jednotlivé časti 

chotára. V bývalom Uhorsku dochádzalo ku skresľovaniu. Elektrické prípojky sa 

zavádzali od roku 1936, kedy bol Hažín elektrifikovaný.  

 

1.1.Základná charakteristika  a organizačná štruktúra obce 

 

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostky obce, zabezpečuje 

organizačné a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starostka obce .  

 

Adresa:  Obecný úrad 122, 072 34  Hažín 

IČO:   00325155 

DIČ:   2020738819 

Právna forma: právnická osoba  - obec 

 

Starostka obce:   Ing. Marianna Šimková 

 

Zástupca starostu obce :  Amália Rosolová 

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Marcela Koščová 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

-  je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov zvolených v priamych voľbách , ktoré sa 

konali  dňa 15. novembra 2014 na obdobie 4 rokov. 

 

1. Amália Rosolová - poslankyňa OcZ 

2. Ing. Anton Čech - poslanec OcZ 

3. Katarína Pallajová  - poslankyňa OcZ 
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4. Ing. Monika Gavajová - poslankyňa OcZ 

5. Ján Varga   - poslanec OcZ   

 

Pracovníci obecného úradu:   1. Mgr. Martina Vargová 

2. Mgr. Marcela Koščová – hl. kontrolórka  

 

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 

369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou 

Slovenskej republiky. 

 

 

Schválené právne normy obce Hažín :       

 

Štatút obce Hažín   

Smernica obce o vykonávaní finančnej kontroly  

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Hažín    

Zásady na obeh účtovných dokladov  

Smernica pre podprahovú metódu verejného obstarávania s nižšou cenou 

Povodňový plán záchranných práce obce Hažín 

Pracovný poriadok obce Hažín 

Zásady hospodárenia s majetkom obce Hažín 

Vnútorná smernica pre vykonanie inventarizácie majetku obce Hažín 

Organizačný poriadok Obecného úradu v Hažíne 

Smernica pre používanie služobného motorového vozidla obce Hažín 

Interná smernica obce Hažín 

Smernica o účtovaní a obehu účtovných dokladov  

 

1.2 Geografická poloha obce 
 

Celková rozloha obce :  16 317 763 m2  

Nadmorská výška : 120 m .n.m.               

 

 1.3 Demografické údaje 

 

Počet obyvateľov:  475 obyvateľov  k 31.12.2015 
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Služby v obci poskytujú: 

 

Súkromné potraviny a pohostinstvo p. Kuševová 

Šrotovisko a zber druhotných surovín - Ing. Popovič 

 

Poľnohospodárska výroba : 

 

Poľnohospodársku pôdu v obci obhospodarujú: 

NOP a.s. Hažín 

Agrospol s.r.o. - Čečehov 

PD Agronova 

PD Agropol 

Zelenina s.r.o. 

 

 

1.3.1 Počet obyvateľov v grafickom  spracovaní  
 

 
1.3.2 Grafické porovnanie narodení a úmrtí v obci 
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1.3.3 Pomer mužov a žien v roku 2015 
 

 
 

 

1.4 Symboly obce 

 

Heraldická komisia pri Ministerstve vnútra SR schválila v roku 1999 pre Hažín obecné 

symboly – erb, pečať a vlajku, ktoré predstavujú trojicu jeho najvýznamnejších 

symbolov. 

 

Erb obce                        Vlajka obce        Pečať obce  

 

  

 

 

 

 

 

 

1.5  Pamiatky v obci i v okolí 

 

Národnou kultúrnou pamiatkou č. NKP 10255/0 je Grécko-katolícky barokovo 

klasicistický kostol, ktorý bol postavený v roku 1786. Kostol je zasvätený 

Nanebovstúpeniu Pána. Odpustová slávnosť sa každý rok koná v mesiaci máj. 
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1.6 Kultúra a šport v obci 
 

Obec každoročne v rámci svojich finančných možností uskutočňuje rôzne kultúrne a 

spoločenské akcie.  

Prvou akciou bola Oslava Nového roka 2015, ktorá sa udiala za sprievodu ohňostroja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 31.januára 2015 sa v Kultúrnom Dome uskutočnil za bohatej účasti II. ročník 

plesu športovcov.  
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Marec už tradične patrí stolnotenisovému turnaju. V sobotu 14.marca 2015 sa 

uskutočnil už jeho 8.ročník. Turnaja sa zúčastnilo 16 súťažiacich. 

 

 

Príchod mesiaca máj každoročne 

víta i naša malá obec. V centre 

obce bol v predvečer 1. mája 

vztýčený krásny máj. Občania takto v hojnom 

počte oslávili svojou účasťou sviatok práce ako aj 

desiate výročie vstupu Slovenskej republiky do 

Európskej únie. Táto úspešná akcia sa konala pod 

záštitou starostky obce a aktívnej účasti členov 

Jednoty dôchodcov. 
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Začiatkom prázdnin 9. júla 2015 sa s bohatým kultúrnym a športovým 

programom uskutočnilo slávnostné otvorenie Viacúčelového ihriska. 

      

 

OŠK FO Hažín v spolupráci s Obecným úradom v Hažíne usporiadal 19. júla 2015 

futbalový turnaj mužov „3. Ročník Memoriálu Ing. Ľudovíta Rimka“ na štadióne 

futbalového oddielu OŠK FO Hažín (Zalužice B) za účasti týchto 3 družstiev FK: Hažín 

(Zalužice B), Topoľany a Petrovce nad Laborcom.   
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27.  augusta 2015 sme sa rozlúčili s letnými prázdninami a zároveň sme si 

pripomenuli výročie SNP.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.októbra 2015 sa v Kultúrnom 

dome pri príležitosti mesiaca úcty k 

starším uskutočnil slávnostný 

kultúrny program na ktorom 

vystúpila spevácka skupina 

Šíravanka a deti z obce. Zároveň 

prebiehala výstavka plodov jesene 

spojená s vyhodnotením 

a odovzdaním ocenení.  
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V postavičkách sv. Mikuláša, čerta a anjela sa skrývajú magické rozprávkové symboly. 

Sv. Mikuláš a nebeský anjel sú predstaviteľmi dobra, naopak špinavý čert s reťazami v 

rukách je 

symbolom 

zla. Dieťa vie, 

že dobro vždy 

zvíťazí nad 

zlom a táto 

skutočnosť 

mu pomáha 

prekonávať 

strach. 

Okrem toho 

má pri sebe 



 

 

 

Výročná správa 2015, Hažín      

13 

 

milujúcich rodičov, na ktorých sa môže vždy spoľahnúť. Tretím aspektom, ktorý 

pomáha strach dieťaťa eliminovať je fakt, že celá akcia sa odohráva v prostredí, ktoré 

dôverne pozná. Teda priamo v bezpečí domova. Sv. Mikuláš by mal byť láskavý a k 

deťom pristupovať s obrovskou dávkou citlivosti. Deti by mal povzbudiť a motivovať ich 

k lepšiemu správaniu. Sviatok svätého Mikuláša bezpochyby patrí k udalostiam, ktoré sa 

zapisujú navždy do spomienok detí. Uctievanie tohto sviatku a udržiavanie krásnej 

tradície si deti neskôr prenesú do vlastných rodín. 

 

Predvianočné obdobie nám dňa 10. decembra 2015 svojím  koncertom s názvom „ Od 

Lucie do Vianoc...“ skrášlila ZUŠ Sobrance - tanečný odbor. 
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2.  Ekonomické údaje o vývoji hospodárenia v obci 
 

Obec Hažín  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 

republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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.  

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje 

financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. 

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce 

slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej 

hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je 

neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na 

výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné 

zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú 

zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj 

majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť 

právnickú osobu. Taktiež môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre 

trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce. 

Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu. 

 

2. 1  Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie 

 
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 

rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom 

rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy.  

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: 

- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území   

      obce,  

- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov    

       a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, z VZN obce, ako aj zo  

       zmlúv. 
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Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí : 

- podiely na daniach v správe štátu, 

- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,  

- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový  

rok. 

Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy : 

- k rozpočtom iných obcí, 

- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia 

spoločné úlohy. 

-  

2.2 Finančné hospodárenie Obce Hažín  
 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov , zo štátnych dotácií ako 

aj z ďalších zdrojov.   

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.11.2014 uznesením 

č.10/2014. 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 10.09.2015 uznesením č. 20/2015 

- druhá zmena schválená dňa 12.11.2015 uznesením č.27/2015 

- tretia zmena schválená dňa 10.12.2015 uznesením č. 33/2015 

Rozpočet obce k 31.12.2015 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 122 686 247 703 

z toho :   

Bežné príjmy 107 686 143 315 

Kapitálové príjmy  15 000   94 278         

Finančné príjmy           0  10 110 

Výdavky celkom 112 807 242 955 

z toho :   

Bežné výdavky 99 757 126 062 

Kapitálové výdavky 11 250  113 093 

Finančné výdavky   1 800     3 800 

Rozpočet  obce   9 879     4 748 
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2. 3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015  

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť 

k 31.12.2015 

% plnenia 

                   247 703                     248 080,67                          100,15 

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť 

k 31.12.2015 

% plnenia 

143 315 143 170,09              99,90 

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť 

k 31.12.2015 

% plnenia 

   97 265                 111 572,41                              114,70   

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť 

k 31.12.2015 

% plnenia 

9 040                 19 703,52                         217,95 

 

c) iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť 

k 31.12.2015 

% plnenia 

1 438                 1 437,50                    99,97 

 

d) prijaté granty a transfery 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť 

k 31.12.2015 

% plnenia 

11 806               11 894,16                     100,75 

 

Obec v roku 2015 prijala nasledovne granty a transfery: 

 

Poskytovateľ dotácie Suma 

v EUR 

Účel 

Okresný úrad Michalovce 640 Referendum  

POD 5 000 Verejná zeleň 

Okresný úrad Michalovce 151,80 Register obyvateľov 

Okresný úrad Michalovce 26,40 Skladník CO  

Krajský úrad Košice  36,00 Životné prostredie 

Ministerstvo dopravy SR 19,87 Cestná doprava 
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ÚPSVaR Michalovce 5 607,85 Príspevok zamestnanosť 

ÚPSVaR Michalovce 282,24 RP Badžová 

Recyklačný fond 130,00 Recyklácia odpadu 

 

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

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

94 278 94 800,58 100,55 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Min. vnútra SR 9 400,00 Viacúčelové ihrisko 

Ministerstvo dopravy 2 000,00 Územný plán 

Environmentálny fond 82 878,00 ČOV 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

10 110 10 110 100,00 

 

2.4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015  

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

242 955               245 788,37                        101,16 

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

126 062                 128 886,06                         102,24 

 

Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

113 093                   113 092,31                    100,00 

 

Medzi kapitálové výdavky patrí:  rekonštrukcia viacúčelového ihriska, ČOV, Územný 

plán- zmeny a doplnky. 
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3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

3 800                  3 800                      100,00   

 

 

Medzi výdavkové finančné operácie patrí splácanie istiny z prijatých úverov  v sume 

3 800 EUR. 

 

2.5.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 

 

 

Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2015 v 

EUR 

 
 

Bežné  príjmy spolu 143 170,09 

Bežné výdavky spolu 128 886,06 

Bežný rozpočet +14 284,03  

Kapitálové  príjmy spolu 94 800,58 

Kapitálové  výdavky spolu 113 092,31 

Kapitálový rozpočet  -18 291,73 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
- 4 007,70 

Príjmy z finančných operácií 10 110,00 

Výdavky z finančných operácií 3 800,00 

Rozdiel finančných operácií 6 310,00 

PRÍJMY SPOLU   248 080,67 

VÝDAVKY SPOLU 245 778,37 

Hospodárenie obce  + 2 302,30 

Upravené hospdárenie obce o nevyč. dotácie + 2 275,90 

 

 

Schodok rozpočtu v sume 4 007,70 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný :  

- z finančných operácií  4 007,70 EUR 

Zostatok  finančných operácií v sume 6 310,00 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 4 007,70 EUR 

Zostatok  finančných operácií v sume 2 302,30 EUR, upravený o nevyčerpané dotácie 

zo ŠR v sume 26,40 EUR navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 2 2 75,90 EUR  
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného 

fondu za rok 2015 vo výške 2 275,90 EUR.  

 

3. Bilancia Aktív a Pasív  v Eurách 
 

A K T Í V A  

Názov   PS  k  1.1.2015 v EUR KS  k  31.12.2015 v 

EUR 

Majetok spolu 835 580 854 964,43 

Neobežný majetok spolu 824 413 849 942,61 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 726 867 749 960,20 

Dlhodobý finančný majetok   97 545   97 545,41 

Obežný majetok spolu    10 682    4 536,42 

z toho :   

Zásoby   97                 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky       471      2 177,74 

Finančné účty  10 114      2 358,68 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlh. 

  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krát. 

  

Časové rozlíšenie  485     485,40 

 

P A S Í V A  

Názov PS  k  1.1.2015 v EUR KS  k  31.12.2015 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 835 580 854 964,43 

Vlastné imanie  339 128 315 950,68 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  -23 176,94 -27 903,53 
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Záväzky   57 104   44 959,34 

z toho :   

Rezervy     900        900 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 9 000     26,40 

Dlhodobé záväzky   

Krátkodobé záväzky  3 118    3 746,94 

Bankové úvery a výpomoci  44 086   40 286 

Časové rozlíšenie 439 348 494 054,41 

 

 

4. Výkaz ziskov a strát 
 

4.1.Výnosy  
Popis /číslo účtu a názov/  Suma  

a) Tržby za vlastné výkony 

602 – Tržby z predaja služieb 

 

                                                         

77,00 

b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov  

632 - Daňové výnosy samosprávy 

-  

106 903,31 

633 - Výnosy z poplatkov  

 

                                            

16 156,71 

c) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC   a v RO a PO zriadených 

obcou alebo VÚC                      

 

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR 

694 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov 

zo ŠR 

696 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov 

z EÚ 

697 – Výnosy samosprávy z bež. transferov od ost. 

subjektov 

13 108,76 

                                            

47 966,59                                                                                               

                                                 

604,80 

                                                 

130,00 

d) ostatné výnosy  

641 – Tržby z predaja majetku 522,58 

648 - Ostatné výnosy 

 

5 356,03 

 

   e) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, 

časového rozlíšenia 

 

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej 

činnosti  

900,00 

   f) finančné výnosy  

662 - Úroky 6,50 

 

4.2. Náklady  
Popis /číslo účtu a názov/  Suma   

1.  spotrebované nákupy  
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501 - Spotreba materiálu  29 625,26 

502 - Spotreba energie 10 435,45 

2.  služby  

512- Cestovné 1 610,93 

513 – Náklady na reprezentáciu 1 009,12 

518 - Ostatné služby   23 376,19 

511 – Opravy a udržiavanie  

499,99 

3.  osobné náklady  

521 - Mzdové náklady  39 435,69 

524 - Zákonné sociálne poistenie 13 236,83 

525 – Ostatné sociálne poistenie                                                     

1 356,08 

527 – Zákonné sociálne náklady  

1 434,40 

4.  odpisy, rezervy a opravné položky   

551-Odpisy investičného  majetku 87 562,57 

5.  finančné náklady  

568- Ostatné finančné náklady 4 317,57  

6. ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť. 48,00 

545-Ostatné pokuty, penále 4,31 

7. Dane a poplatky   

538-Ostatné dane a poplatky 56,83 

8.Rezervy  

553- Tvorba ostatných rezerv z prev. činnosti                                                      

900,00  

 

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov  v €  
 

5.1. Pohľadávky  

 
Za rok 2015 Obec Hažín eviduje krátkodobé pohľadávky v hodnote  2 177,74€.  

- Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC:                      75,00€ 

- Pohľadávky z daňových  príjmov obcí a VÚC :                          83,12 € 

- Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdr.poistenia     0,50€ 

- Iné pohľadávky                2 019,12€ 

V roku 2015 nastal nárast pohľadávok oproti roku 2014 o 1 706,65€.  

 
5.2 Záväzky 

 
Za rok 2015 Obec Hažín eviduje krátkodobé záväzky                      3 746,94€.  

- Záväzky voči dodávateľom                                                    1 377,20€ 

- Záväzky z projektu ENPI                                                2 369,74 € 
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- Záväzky voči ŠR – CO                                                              26,40 € 

Zostatok nesplatenej istiny úverov činí k 31.12.2015 čiastku 40 286€. 

V roku 2015 nastal nárast záväzkov oproti roku 2014 o 628,36€.  

V roku 2015 nastal pokles záväzkov voči banke o 3 800,00€ 

 

6. Významné investičné akcie v obci Hažín v roku 2015 
 

V roku 2015 obec získala dotácie na projekty: 

1. Hažín – viacúčelové ihrisko – II. etapa 

2. Hažín: Obnova verejného priestranstva v obci 

3. ČOV – oprava čerpacej stanice a kanalizácie 

4. Územný plán – zmeny a doplnky 
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6.1 Predpokladaný budúci vývoj činnosti obce podľa slov starostky 

 
 

 Obnova verejného priestranstva 

 

Projektom sledujeme to, aby občania vo väčšej miere  si vážili okolité prostredie – 

v obciach aj v krajine, prírodné a kultúrne pamiatky a zároveň problematiku  

životného prostredia na vidieku.  

Na území obce sa nachádza národná kultúrna pamiatka – gréckokatolíckej cirkvi. 

V projekte vyriešime výber a urbanisticko - architektonickú úpravu verejného 

priestoru, návrh,  výrobu a umiestnenie drobnej architektúry. (výstavba amfiteátra, 

sedenia, rekonštrukcia studne, verejná zeleň) 

 

Triedený zber odpadu 

Cieľom  je zvýšenie účinnosti triedenia zberu papiera, plastov a skla v obci, a to 

zabezpečením systematického zberu a jeho dočasného uloženia do 

veľkoobjemových kontajnerov. 

 

Riešenie havarijného stavu plynového kúrenia v KC 

 

Riešenie havarijného stavu plynového kúrenia v Komunitnom centre v Hažíne, 

výmenou gamatiek za ústredné kúrenie. 

 

Viacúčelové ihrisko 

                 

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť a rozšíriť podmienky pre čo možno najviac 

druhov športových aktivít počas celého roka, pričom ihrisko bude prístupné a 

dostupné pre širokú verejnosť. Rekonštrukcia ihriska spočíva v úprave terénu, vo 

vyčiarovaní jednotlivých druhov ihrísk a namontovania nových hracích zariadení 

(vonkajšie univerzálne bránky na hádzanú a minifutbal vrátane sietí, basketbalové 

koše, stĺpiky na volejbal, tenis a nohejbal vrátane sietí a bránky na hokej). 
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6.2. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného 

obdobia.  Z hľadiska budúcich cieľov obec Hažín aj naďalej bude prostredníctvom 

svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená. Všetky nutné 

zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie 

starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov. 

Táto Výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2015 do 

31.12.2015. Účtovná závierka bola odoslaná cez systém RISSAM v termíne stanovenom 

v zákone.  Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného 

významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto Výročnej správe. 

 

 

 

V Hažíne 26.5.2016 

 

Predkladá:   

      Ing. Marianna Šimková 

       starostka obce 


