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1. Úvodné slovo starostu obce        

Vážení spoluobčania, 

     Predkladám Vám výročnú správu obce Voľa za rok 2019, ktorá predstavuje aktuálny stav 

z pohľadu dosiahnutých výsledkov obce v predchádzajúcom období.  

     Výročná správa tvorí prehľad realizovaných aktivít a zároveň hodnotí plnenie investičných, 

kultúrnych a spoločenských aktivít.  Obsahuje základné informácie o obci, ekonomické 

informácie, je pravdivým a nestranným obrazom činnosti obce a výsledkov, ktoré obec Voľa za 

rok 2019 dosiahla. 

     Aj v roku 2019 sme zabezpečovali chod samosprávy obce tak, aby sme v rámci daných 

možností uspokojili potreby našich občanov. Nemenej dôležitou úlohou bolo riešiť chod obce. 

Otázku samosprávnych činností v oblasti životného prostredia, civilnej ochrany, stavebného 

úradu, registra pobytu obyvateľov a samotného fungovania obecného úradu.  

     Každý rok sa organizujú už tradičné podujatia, Deň matiek spojený s Medzinárodným dňom 

žien, Deň detí a ples, ktorý po ôsmych rokoch nebol zorganizovaný. 

     V obci sme popri zabezpečovaní administratívneho chodu úradu, bežnej prevádzky, údržby, 

opravy objektov a majetku obce, v rámci čerpania finančných prostriedkov z dotácií a  

z vlastných finančných prostriedkov, zrealizovali viaceré aktivity v oblasti zhodnocovania 

majetku obce.  

     Aj naďalej sa snažíme o čerpanie dotácie zo štátneho rozpočtu a z fondov Európskej únie. 

Okrem investičných akcií je potrebné, aby sme sa zamerali aj na starostlivosť o verejné 

priestranstvá, verejnú zeleň, opravu a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a ostatné veci, 

ktoré súvisia s bezstarostným chodom obce.      

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Voľa 

Sídlo: Voľa 36, 072 21  Nacina Ves 

IČO: 00325970 

Štatutárny orgán obce: Štefan Gajdoš 

Telefón: 056/6491494 

E-mail: obecvola@gmail.com, ocuvola@dalnet.sk 

Webová stránka: www.obecvola.sk 

 

 

mailto:obecvola@gmail.com
http://www.obecvola.sk/
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Štefan Gajdoš 

Zástupca starostu obce: Viliam Basara 

Hlavný kontrolór obce: Dana Džuganová 

Obecné zastupiteľstvo: Miroslav Basara 

                                        JUDr. Jaroslav Choma 

                                        Jaroslav Kužma 

                                        Jozef Suslo 

Komisie:  

Komisia na ochranu verejného záujmu 

 

Obecný úrad: Iveta Rošková - samostatný odborný referent 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: 

Poslanie je komplexná definícia objasňujúca mandát obce Voľa. Poslanie vyjadruje základný 

dôvod existencie obce Voľa a to: čo obec robí, prečo to robí, pre koho to robí. 

Základnou úlohou – poslaním obce je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a zvýšenie 

kvality života obyvateľov, ako aj kvality životného prostredia. 

 

Vízie obce: 

Obec Voľa sa bude formovať ako súčasť Zemplínskeho regiónu, a bude využívať svoje ľudské, 

materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života svojich občanov. Je to 

bezpečná a rozvíjajúca sa obec, poskytujúca svojim občanom dobrú kvalitu života. V obci je 

dostatok možností bývania, relatívny dostatok pracovných možností priamo v obci a jej okolí.  

 

Ciele obce: 

Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Voľa po ekonomickej, sociálnej a kultúrnej stránke. 

Najdôležitejšie ciele:  Zabezpečenie technickej infraštruktúry (projekt + výstavba kanalizácie) 

- Udržiavanie a skvalitnenie životného prostredia 

- Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnostiach ochrany životného prostredia 

- Pokračovať v dobrých kultúrnych tradíciách obce, ktoré organizuje starosta 

- Efektívny chod Obecného úradu 

- Zainteresovať poslancov do spolupráce obce, starosta, občania a poslanci. 
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5. Základná charakteristika obce  

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

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1. Geografické údaje 

 

Geografická poloha obce :  

Obec Voľa leží na laboreckom výbežku Východoslovenskej nížiny. 

Susedné mestá a obce : 

Severne od obce leží mesto Strážske, južne sa nachádza obec Nacina Ves, na východ je obec 

Staré a na západ od obce je obec Pusté Čemerné. 

Celková rozloha obce : 578,2 ha 

Nadmorská výška : 126 m n. m. 

 

5.2. Demografické údaje  

 

Hustota a počet obyvateľov :  

Priemerná hustota obyvateľstva obce je 45 obyvateľov na 1 km2. K 31.12.2019 obec evidovala 

262 obyvateľov. 

Národnostná štruktúra : 

255 slovákov, 3 ukrajinci, 1 moravák, 1 rusín a 2 talianskej národnosti 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 

Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2011 žilo v obci 136 gréckokatolíkov, 97 rímsko-katolíkov, 

1 evanjelik augsburského vyznania, 1 pravoslávny, 1 reformovaný kresťanskej cirkvi. 

 

Vývoj počtu obyvateľov : 

V roku 2019 sa počet obyvateľov obce Voľa nezmenil oproti roku 2018. V roku 2019 zomreli 

dvaja obyvatelia, ôsmy sa odsťahovali z obce, narodili sa dve deti a ôsmy občania sa do obce 

prisťahovali. 
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5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 

V obci Voľa evidujeme 6 nezamestnaných k 31.12.2019, čo je 2,29 % z celkového počtu 

obyvateľov. 

Nezamestnanosť v okrese : 

V okrese Michalovce je približne 8,40 % nezamestnaných. 

Vývoj nezamestnanosti :  

V okrese Michalovce nezamestnaných ubúda. Oproti januáru 2019 kedy nezamestnanosť bola 

9,67 %, v decembri bola 8,40 %, čo je rozdiel 1,27 %.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.4. Symboly obce 

Erb obce : 

Obec má vlastný erb v tejto podobe: v zelenom poli štítu na žltej (zlatej) 

pažiti biely (strieborný) kosec s bielym kosákom. 

Vlajka obce : 

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách 2/9 žltej, 2/9 bielej, 3/9 žltej, 

2/9 zelenej. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, 

siahajúcimi do tretiny jej listu. 

 

 

Pečať obce :  

Pečať obce Voľa je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC VOĽA. Pečať 

má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s 

obecnými symbolmi. 

 

5.5. Logo obce 

Obec nemá vlastné logo obce. 
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5.6. História obce  

     Obec Voľa leží na laboreckom výbežku Východoslovenskej nížiny. Prvá písomná zmienka 
 

o obci pochádza z druhej polovice 13. storočia. Obec založili na zákupnom práve. Patrila 

panstvu Michalovce, od roku 1436 zemianskym rodinám, v 17. storočí bola sídelnou obcou 

Lužanských, od roku 1774 ju vlastnili Sztárayovci a Okolicsányiovci, v 19. storočí 

Mariássyovci. V roku 1715 mala 6 opustených a 8 obývaných domácností, v roku 1787 mala 

27 domov a 240 obyvateľov, v roku 1828 mala 52 domov a 427 obyvateľov. Obyvatelia sa 

zaoberali poľnohospodárstvom, vyrábali metly a nepálené tehly. Za I. ČSR sa obyvatelia 

zaoberali poľnohospodárstvom a tkáčstvom. Od roku 1945 bola obec štátnym majetkom. JRD 

bolo založené v roku 1958. Obyvatelia sa okrem tradičného poľnohospodárstva živili vozením 

soli. Za prácou odchádzali i do vinohradov v tokajskej oblasti. 

     Zemepáni (šľachtici z Michaloviec, neskôr Sztárayovci a Okolicsányiovci) podporovali 

príchod nových usadlíkov hlavne z chudobnejších severnejších časti krajiny. Títo poddaní, 

väčšinou veriaci východného obradu, spestrili náboženské i národnostné zloženie obce. Vo 

Voli im slúžil drevený chrám, ktorý začiatkom 18. storočia nahradila nová drevená „cerkev“, 

zasvätená Nanebovzatiu Presvätej Bohorodičky. Koncom 18. storočia si veriaci postavili nový 

murovaný chrám, ktorý do dnešných dní tvorí dominantu Vole. 

     Názov obce je doložený z roku 1357 ako Wolya, Volya et alia Volya, z roku 1773 ako 

Volya Laborsky, z roku 1920 ako Voľa; po maďarsky Laborcvolya, Laborcfalva.  

Obec bola administratívne začlenená pod Zemplínsku župu; pred rokom 1960 pod okres 

Michalovce, kraj Prešov, po roku 1960 pod okres Michalovce, kraj Východoslovenský. 

 

5.7. Pamiatky  

Kostol gréckokatolícky barokový z roku 1700, klasicisticky upravený koncom 18. storočia. 

 

5.8. Významné osobnosti obce 

Gréckokatolícky jezuita, páter Juraj Bumbera, ktorý dlhé roky účinkoval vo verejnej pastorácii 

v Prešove (Spoločnosť Ježišova). 

 

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

6.1. Výchova a vzdelávanie  

     V obci sa v súčasnosti nenachádza materská škola ani základná škola. Žiaci navštevujú 

Základnú školu v Strážskom, materské školy navštevujú v obci Nacina Ves a v meste Strážske. 
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      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na vzdelávanie detí. 

  

6.2. Zdravotníctvo 

     V obci nie je zriadené zdravotné stredisko. Lekársku starostlivosť zabezpečuje zdravotné 

stredisko v Strážskom a v Michalovciach. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej 

starostlivosti sa bude orientovať na  zdravotnú starostlivosť o detí a seniorov. 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

     Starostlivosť o starších je zabezpečovaná podľa ich potrieb. V roku 2019 obec 

neposkytovala opatrovateľskú službu. Zabezpečila občanom nad 70 rokov dovoz stravy 

z Reštaurácie Aztéka v Strážskom. Zároveň im finančne prispela k obedom.  

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 

bude orientovať na poskytovanie služieb dôchodcom. 

 

6.4. Kultúra 

     Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Obecný úrad. Obec má Kultúrny dom, 

ktorý je súčasťou obecného úradu. Budova je využívaná na kultúrne a spoločenské podujatia 

usporadúvané obcou. V priebehu roka 2019 obec organizovala spoločensko-kultúrne podujatia 

pre občanov pri príležitosti Dňa matiek, Deň detí, v mesiaci október - mesiaci úcty k starším 

zorganizovala výlet do Poľska. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

sa bude orientovať na prácu s mládežou. 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Potraviny Gabriela Basarová 

- JIMM SLOVAKIA s. r. o. 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- Roľnícke družstvo Voľa 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

bude orientovať na  poľnohospodársku výrobu. 
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

     Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2019. 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.  

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako vyrovnaný. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uznesením č. 20/2018. 

 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2019 starostu dňa 12.04.2019 

- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2/2019 starostu dňa 28.06.2019 

- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3/2019 starostu dňa 28.06.2019 

- štvrtá zmena  schválená rozpočtovým opatrením č. 4/2019 starostu dňa 27.09.2019 

- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 5/2019 starostu dňa 12.12.2019 

- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 6/2019 starostu dňa 12.12.2019 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019   

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2019 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 273 000 273 000 99 054,76 36,28 

z toho :     

Bežné príjmy 73 000 73 000 85 054,76 85,51 

Kapitálové príjmy       200 000       200 000      14 000 8,07 

Finančné príjmy     

Výdavky celkom 273 000 273 000       82 415,99    30,19 

z toho :     

Bežné výdavky 69 340 81 304 77 372,23 95,16 

Kapitálové výdavky       200 000        188 036        1 383,76   0,74 

Finančné výdavky   3 660  3 660        3 660   100,00 

Rozpočet obce      

 

 

7.2. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019   

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2019 

 
 
Bežné  príjmy spolu                                                                                  85 054,76 

z toho : bežné príjmy obce  85 054,76 
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Bežné výdavky spolu 77 372,23 

z toho : bežné výdavky  obce  77 372,23 

Bežný rozpočet 7 682,53 

Kapitálové  príjmy spolu 14 000 

z toho : kapitálové  príjmy obce  14 000 

Kapitálové  výdavky spolu 1 383,76 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  1 383,76 

Kapitálový rozpočet  12 612,24 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 20 298,77 

Vylúčenie z prebytku  14 000 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 6 298,77 

Príjmy z finančných operácií 0 

Výdavky z finančných operácií 3 660 

Rozdiel finančných operácií -3 660 
PRÍJMY SPOLU  -CELKOVÉ 99 054,76 

VÝDAVKY SPOLU 82 415,99 

Hospodárenie obce  16 638,77 
Vylúčenie z prebytku 14 000,00 

Upravené hospodárenie obce                                 2 638,77 

 

Prebytok rozpočtu v sume 6.298,77 EUR bol 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.. 
 
 

7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022      

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom     99 054,76 272 413 72 413 72 413 

z toho :     

Bežné príjmy 85 054,76 72 413 72 413 72 413 

Kapitálové príjmy     14 000 200 000   

Finančné príjmy     

 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Výdavky celkom     82 415,99    270 039 68 240 68 240 

z toho :     

Bežné výdavky 77 372,23 69 240 68 240 68 240 
Kapitálové výdavky       1 383,76 200 000   

Finančné výdavky       3 660 799   

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  



                                                                     12 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Majetok spolu 240 052,88 232 905,63 

Neobežný majetok spolu 237 579,36 190 173,82 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 188 790,06 190 173,82 

Dlhodobý finančný majetok 48 789,30  

Obežný majetok spolu 2 234,12 42 482,58 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  1 173,85 24 476,10 

Finančné účty  1 060,27 18 006,48 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  239,40 249,23 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 128 377,56 110 892,99 

Vlastné imanie  79 526,90 55 213,16 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  79 526,90 55 213,16 

Záväzky 13 286,40 22 316,24 

z toho :   

Rezervy  500,00 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé záväzky 112,37 14,81 

Krátkodobé záväzky 1 542,52 329,92 

Bankové úvery a výpomoci 11 131,51 7 471,51 

Časové rozlíšenie 35 564,26 33 363,59 
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- dlhodobý  bankový úver – Prvý municipálny úver sa mesačne spláca po 305,- €, 

- dlhodobý úver – Univerzál, v roku 2019 nebola žiadna splátka 

- predaj finančného majetku – vodárenských akcií v sume 48.789,30 EUR 

 

8.3 Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti    23 000,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti   1 173,85 1 476,10 

 

8.4 Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   13 286,40 22 316,24 

Záväzky po lehote splatnosti     

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- nárast pohľadávok vznikol neuhradením dane z pozemkov, dane zo stavieb, dane za 

psa, cintorínskeho poplatku, poplatku za TKO a predajom vodárenských akcií VVS. A. 

s. Košice 

- nárast záväzkov vznikol nevyčerpaním dotácie na opravu chodníka v obci -  obec má 

všetky záväzky do lehoty splatnosti. 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Náklady 81 680,93 134 710,39 

50 – Spotrebované nákupy 13 517,16   11 892,50 

51 – Služby 12 888,41   10 412,13 

52 – Osobné náklady 43 317,20   48 890,09 

53 – Dane a  poplatky   

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
  2 061,36     2 183,64 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

  8 142,76   10 837,32 

56 – Finančné náklady   1 392,04    50 028,22 



                                                                     14 

57 – Mimoriadne náklady   

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
     362,00        466,49 

59 – Dane z príjmov   

Výnosy 96 709,57  110 396,65 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar      193,00         244,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
  

62 – Aktivácia   

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
70 429,39   76 133,95 

64 – Ostatné výnosy   3 691,84     2 628,56 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

     500,00        500,00 

66 – Finančné výnosy      588,00    23 000 

67 – Mimoriadne výnosy   

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

21 307,34     7 890,14 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 
15 028,64     -24 313,74 

 

Hospodársky výsledok – záporný v sume -24 313,74 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:  

Zvýšenie nákladov za rok 2019 oproti roku 2018 bolo vo výške 53 029,46 €. Nárast bol hlavne 

v nákladovom účte triedy 52 – Osobné náklady, a to o 5.572,89 € a v nákladovom účte triedy 

56 – Finančné náklady, vo výške 48 636,18 €,. 

Vo výnosoch bol nárast na účte 63 –Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov o 5.704,56 €, 

čo bolo spôsobené nárastom výnosu dane z príjmov, ktorý sa odvíja od počtu obyvateľov. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 
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Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v 

EUR  

Ministerstvo vnútra SR REGOB - register obyvateľov        85,47 

Ministerstvo vnútra SR Register adries        19,60 

Ministerstvo vnútra SR Voľby Prezidenta, Voľby do EP   2 869,12 

Ministerstvo vnútra SR Odmena skladníka CO      143,47 

Ministerstvo dopravy a 

výstavby SR 

Transfer na miestne komunikácie        11,19 

Úrad vlády Slovenskej 

republiky SR 

Transfer na projekt Oprava chodníka 

v obci Voľa 

 14.000,00 

Ministerstvo životného 

prostredia SR 

Transfer na životné prostredie         20,49 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

Obci Voľa boli v roku 2019 poskytnuté účelové dotácie, ktoré boli použité na bežné výdavky, 

okrem transferu na opravu chodníka v obci, ktorý bude použitý až v roku 2020. 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.1/2016 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma 

poskytnutých 

 prostriedkov 

v EUR 

Centrum voľného času Strážske Podpora záujmového vzdelávania 252,- 

Filia, n. o. Michalovce Podpora záujmového vzdelávania   50,- 

CVČ pri Základnej škole J. 

Švermu v Michalovciach 

Podpora záujmového vzdelávania 144,- 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2018 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 

Obec Voľa v roku 2019 realizovala doplnenie svietidiel pouličného osvetlenia. 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Oprava chodníka v celej obci 

- Dobudovanie chodníka Voľa - Stankovce 

- Oplotenie cintorína a fasáda Domu smútku 
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- Oprava Kultúrneho domu a budovy Obecného úradu 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

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

Splatiť dlhodobý úver Univerzál v Prima banke Slovensko, a. s.. 

 

Vypracovala: Iveta Rošková                                                   Schválil: Štefan Gajdoš 

                                                                                                                 Starosta obce 

 

V o Voli dňa 20.03.2019 


