Výročná správa
Obce
Šarišské Bohdanovce
za rok 2010
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Vypracovala: Marta Mylanová

Bc. Klaudia Peková
starostka obce

Identifikačné údaje:
Názov: Obec Šarišské Bohdanovce
adresa pre poštový styk: Obecný úrad, 082 05 Šarišské Bohdanovce č. 87
Tel: 051/ 7781126
fax: 051/7498472
e-mail: obec@sarisskebohdanovce.sk
web: www.sarisskebohdanovce.sk
Okres: Prešov
IČO: 00327786
DIČO: 2021296673
Právna forma: 801 Obec (obecný úrad)
Deň vzniku: Doklad o registrácií alebo zriaďovacia listina
- právna subjektivita a zaloţenie Obce Šarišské Bohdanovce

Jednotky územnej samosprávy, medzi ktoré patrí aj Obec Šarišské Bohdanovce, sú
v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 písm. c) Občianského zákonníka právnickými osobami.
Obec Šarišské Bohdanovce je jednotkou územnej samosprávy podľa zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), o čom
svedčí aj potvrdenie o pridelení identifikačného čísla a identifikácii v Štatistickom registri.
Podľa § 1 ods. 1 zákona o obecnom zriadení obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Aj v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia č. 258/1996 Z.z., ktorým sa vydáva
Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších zmien
patrí Obec Šarišské Bohdanovce do zoznamu miest a obcí v SR.
Obec Šarišské Bohdanovce bola zriadená zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien, ktorý nadobudol účinnosť dňom konania komunálnych volieb do
samosprávy obcí v roku 1990 a Obec Šarišské Bohdanovce prevzala všetky práva
a povinnosti po svojom právnom predchodcovi ONV v Prešove a MNV Šarišské
Bohdanovce.

Rozloha obce: 936 ha
Počet obyvateľov k 31.12.2010: 679
Kategória

Spolu

Muţi

Ţeny

Vek od 0 – 3 rokov

28

15

13

Vek od 4 – 18 rokov

111

49

62

Vek od 19 – 60 rokov

440

222

218

Vek nad 60 rokov

100

45

55

Spolu

679

331

348
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Základné orgány obce
1. Obecné zastupiteľstvo
2. starosta obce

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zloţený z poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali v roku 2006 na obdobie 4 rokov v počte 7.
Starosta obce:
Vincent Čontofalský
Poslanci obecného zastupiteľstva:
 JUDr. František Lukačko, zástupca starostu obce
 Peter Čontofalský
 Vladimír Janitor
 František Merkovský
 Peter Merkovský
 Vladimír Sabol
 Marián Zgola

Dňa 27.12.2010 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom zloţili
sľub poslanci, ktorí boli zvolení dňa 27.11.2010 vo voľbách do orgánov samosprávy obcí na
obdobie 4 rokov v počte 7.
Starostka obce:
Bc. Klaudia Peková
Poslanci obecného zastupiteľstva:
 Vladimír Halčišák, zástupca starostky obce
 Ondrej Čontofalský
 Marek Martoňák
 Daniel Merkovský
 Vladimír Sabol
 Mgr. Ondrej Sabolčík
 Marián Zgola
Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach ţivota
obce. Zasadnutia sa konali v dňoch 5.3., 30.4., 2.7., 11.8., 25.8., 9.9., 15.10., 16.11., 27.12.
2010. Verejné zhromaţdenie občanov sa uskutočnilo 13.11.2010. Kaţdé zasadnutie OZ sa
konalo v zasadačke obecného úradu. Pozvánka na zasadnutie bola zverejnená na úradnej
tabuli najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia. Kaţdé zasadnutie bolo verejné.

História a súčasnosť obce:

OBEC Šarišské Bohdanovce sa nachádza v Košickej kotline v dolnej časti údolia východného
prítoku Torysy. Obec leţí juhovýchodne 17 km od Prešova a severovýchodne 16 km
od Košíc. Leţí v údolí potoku „Balky“, ktorý spojac sa potokom brestovskym
a varhaňovskym vteká do Torysy. Obec leţí v nadmorskej výške 225 m v chotári od 205 m
pri Toryse do 295 m.
Najstaršia písomná zmienky o Šarišských Bohdanovciach pochádza z r. 1229, v ktorej
sa uvádza, ţe šľachtic Petnewch zo Svinice dal spustošiť dedinu Bohdanovce a jej škoda bola
za 70 hrivien striebra.
V prvej polovici 14. storočia tu mali zemania kúriu a názov dediny pouţívali
v prídomku. Od druhej polovici 14. stor. aţ do začiatku 16. stor. Bohdanovce patrili
zemanom z Ploského a Ţehne. Neskôr časť dediny prešla do vlastníctva šľachticom
Šerédiovcom a Bátoriovcov. V priebehu 17.-18. storočia sa majitelia dediny niekoľko krát
zmenili. Boli to najmä zemepáni Šegneovci, Kecerovci a Deţefionci. V r. 1775 dedinu získal
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do drţby gróf Klobušický a v 19. storoči Ujháziovci Keczerovci, od druhej polovici len rod.
Keczer.
Pomenovanie dediny Bohdanovce je odvodené od slovenského osobného mena
Bogdan vyskytujúci sa písomnostiach z 13.-14. storočia. Pri Bohdanovciach bol mlyn,
o ktorom je správa z roku 1375.
Bohdanovce patrili k veľkým dedinám Šarišskej stolice o čom svedčí aj výška dane v roku
1427, kedy boli zdanené od 33 port. V 16. storočí časť sedliakov stratila uţívané pozemky
a stala sa ţeliarmi. V roku 1600 bolo v obci 33 obývaných rodinných domov. V priebehu
nasledujúcich storočí počet obyvateľov kolísal v rozmedzi od 650 do 700 osôb. Obyvatelia sa
okrem tradičnej poľnohospodárskej výroby zaoberali aj tkaním, košikárstvom
a povozníctvom.
Šarišské Bohdanovce sa v dokladoch od roku 1299 aţ do roku 1906 uvádzajú takto:
villa Bokdan, de Bokdan, poss. Bogdan Feolseo Bogdan, Nagy Bogdan, Totbogdany,
Bogdanovce, Bogdanovce vel Bogdánovce, Bogdanouce.
Symbolmi Šarišských Bohdanoviec sú erb, vlajka a insignie.
Erb obce tvorí v striebornom štíte zo zeleného vŕšku vyrastajúci zlatý strom so zelenou
košatou korunou.
Vlajku obce tvoria tri pozdĺţne pruhy vo farbách ţltej, zelenej a bielej. Vlajka je
zakončená tromi cípmi.
Začiatkom dvadsiateho storočia, presne v roku 1906 bola daná do prevádzky na túto
dobu moderná škola, ktorá mala veľký vplyv na vzdelanostnú úroveň obyvateľstva obce.
Súčasťou obce v tom istom čase bol vybudovaný notársky úrad, takţe obec uţ v tom
čase poskytovala sluţby obyvateľom obce ako aj občanom z okolitých obci na vysokej
úrovni.
Vplyv uvedených inštitúcií mal dosah aj na kultúrnu úroveň ţivota v obci. Nakoľko
škola mala aj byty pre učiteľov, ich trvalý pobyt v obci mal vplyv na zakladanie spolkov,
kultúrnych krúţkov, športových klubov. V obci mládeţ nacvičovala a pred verejnosťou
vystupovala s divadelnými hrami, hasiči pravidelne sa zúčastňovali súťaţi a v roku 1949
v obci začal fungovať aj futbalový klub.
Počiatkom storočia obec bola priemyselne vyspelou obcou. V obci boli tri kaštiele,
palenčáreň, dva mlyny, jeden krajčír (Šnajder), dvaja obuvníci a dvaja kováči. S uvedenými
sluţbami sa naši remeselníci prezentovali v širokom okolí.
Dvadsiate storočie vo svojej prvej polovici dalo našim predkom aj dve svetové vojny,
pri ktorých poloţili ţivoty aj obyvatelia našej obce. V prvej priamo vo vojne, v druhej v
sovietskych gulagoch.
Po druhej svetovej vojne prebiehali niektoré zásahy štátu násilnou metódou. Roľníci
prišli o svoju pôdu násilnou kolektivizáciou, kde postupne sa strácal vzťah k majetku a k pôde
hlavne u mladých ľudí. Následná výstavba hospodárskych dvorov, zavádzanie techniky sa
tradičný spôsob ţivota v obciach menil a obec sa stáva miestom pokojného ţivota v prírode
bez zhonu a hluku. Miestni občania dnes dochádzajú za prácou do blízkych Košíc a Prešova.
Občania obce, ktorí ţili pri prvopočiatkoch obce boli kresťania. V čase vzniku obce
cirkev zohrávala rozhodujúcu úlohu pri duchovnom vedení pospolitého ľudu. V obci sú dve
kresťanské cirkvi. Rímskokatolícka cirkev a Evanjelická cirkev a.v. (ECAV). Kňazi obidvoch
cirkvi naţívajú v plnej zhode. Obidve cirkvi majú svoje chrámy. Katolícky kostol bol
postavený v pôvodne neskorobarokovom štýle v roku 1768, v roku 1925 bol rozšírený
a prefasadovaný. Patrónmi kostola sú sv. Joachim a Anna.
Evanjelický chrám bol postavený v roku 1968. Kapacitne obidva kostoly postačujú pre
počty veriacich, ktorí ich navštevujú.
Najväčší rozvoj obce zaznamenávame v 70-tych rokoch 20.storočia, kedy v obci boli
vybudované objekty, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili kultúru ţitia v obci. V roku 1977
bol do uţívania daný kultúrny dom s obecným úradom, v roku 1978 bola odovzdaná nová
škola s 19-timi triedami, v roku 1977 bola do uţívania daná budova soc. zariadenia na
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futbalovom ihrisku spolu s tribúnou pre 300 divákov. V roku 1978-1979 boli do uţívania
dané dve 6-bytové jednotky, v roku 1982 bola daná do uţívania aj tretia bytovka. V tom čase
boli urobené hlavné miestne komunikácie, taktieţ obec dostala úplne novú cisternovú
striekačku. K novým budovám obce patria aj budovy „Hasičskej zbrojnice“ a budova Jednoty,
ktoré boli dané do uţívania koncom 60-tych rokov.
V roku 1989 došlo k politickému pádu socialistického reţimu a nastali zmeny
v hospodárení štátu. Štát sa začal zbavovať centrálneho riadenia spoločnosti a začal presúvať
zodpovednosť na najniţšie stupne riadenia spoločnosti, t.j. samosprávam.
Aj napriek počiatočnému hľadaniu uţ v prvých rokoch 1991 obec započala
s výstavbou dlho očakávaného vodovodu. Aj napriek problémom s financovaním tejto stavby
je dnes pokrytie obce vodovodom cez 90 %.
Ešte nebol dokončený vodovod v obci a uţ v roku 1997 v obci bola zahájená výstavba
plynofikácie obce, ktorá aj v tomto istom roku bola ukončená. Touto stavbou bola občanom
daná moţnosť zvýšiť ţivotný štandard občanov a zároveň sa obec zbavila dymu a exhalátov,
ktoré z tuhého paliva pochádzali.
Po prevedení týchto stavieb sa pristúpilo k obnove cestnej siete v obci, ktorá je dnes
takmer komplet ukončená.
V roku 2002 obec začala výstavbu domu smútku, ktorý sa ukazoval ako nevyhnutná
investícia pre dôstojnú rozlúčku s občanmi, ktorí ţili a pracovali pre túto obec. Stavba bola
odovzdaná do uţívania 3.9.2005.
Od roku 2005 obec sa pripravuje na dokončenie infraštruktúry a tou je výstavba
kanalizácie obce. Cez európske fondy a spolu s obcami dolnej Torysy cez investorov
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Košice. Uvedený projekt má byť realizovaný
v rokoch 2007-2013. Touto veľkou investičnou akciou, ktorej rozpočet sa odhaduje na 60 mil.
Sk, obec dosiahne aj v oblasti ţivotného prostredia a v štandarde bývania veľmi dobré
podmienky pre ţivot svojich občanov.
Na základe zmluvy s MP a RV SR o poskytnutí NFP v roku 2010 sa začalo s veľkou
rekonštrukciou ZŠsMŠ s názvom „ Modernizácia ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce“ v max.
výške celkových inv.výdavkov 743 879, 98 € (výška nenavrátného finančného príspevku
694 457, 11 €).
Obec v tom istom roku obdŕţala 83 000, 00 € na opravu telocvične – havárie. Práce
musia byť vykonané a financovanie ukončené do 31.03.2011.
V našej obci sa nezachovalo veľa historických pamiatok, budúcnosť vyţaduje pre tie,
ktoré tu sú primeranú pozornosť a starostlivosť. Je to odkaz našich predkov, ktorí tu ţili
a ktorí tieto pamiatky vytvorili nám, dnes ţijúcim i budúcim generáciám.
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Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce,
zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje
starostka obce.
Zamestnanci obecného úradu:
 Marta Mylanová – samostatný odborný referent a matrikárka

Hlavná kontrolórka
Ing. Libuša Sabolová, pracovný pomer vznikol na základe výberového konania
konaného dňa 26.02.2009, na funkčné obdobie od 01.03.2009 do 28.02.2015 (úväzok
0,05). V roku 2010 hlavná kontrolórka pracovala v zmysle plánu práce schváleného
obecným zastupiteľstvom.

Komisie
OZ má zriadené komisie:
1. Komisiu na ochranu verejného poriadku a ekológie (KOVPaE)
2. Komisiu finančnú a správy obecného majetku (FKaSOM)
3. Komisiu pre šport a kultúru

Obec Šarišské Bohdanovce je samostatný územný samosprávny a správny celok
Slovenskej republiky, zdruţuje 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 môţe pouţiť návratné zdroje
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňaţných fondov. Na plnenie
rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem,
moţno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy môţe obec financovať aj
z prostriedkov zdruţených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými
právnickými a fyzickými osobami.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom
účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyţadujú, pričom účtovná
závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náleţitostí a z jednotlivých
súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke.
Informácie v účtovnej závierke sú uţitočné, ak sú posudzované z hľadiska
významnosti, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia
individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad
s účtovnou závierkou musí byť tieţ overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov.
Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je
zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloţenie
účtovnej závierky ako celku vrátane všeobecných náleţitostí na určené miesta
predkladania. Z hľadiska charakteru ich môţeme rozčleniť na účtovnú závierku
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pozostávajúcu z prípravných prác, uzatvorenia účtovných kníh a zostavenie účtovnej
závierky.
Prípravné práce sa uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy
činností:
- inventarizáciu,
- kontrolu bilančnej kontinuity,
- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty,
- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok,
- kontrolu účtu výsledku hospodárenia,
- kontrola zaúčtovania odpisov,
- doúčtovanie účtovných prípadov beţného účtovného obdobia,
- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.
Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne:
- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov,
- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,
- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Obec Šarišské Bohdanovce od 1.1.2009 účtovala v mene euro.

Inštitúcie v obci
1. Základná škola s materskou školou
Rozpočtová organizácie s právnou subjektivitou
Riaditeľ: Mgr. Július Benko
Adresa: 082 05 Šarišské Bohdanovce č.179
Tel. č.: 051/77 811 32
e-mail: zssmssb@azet.sk
web: zssbohdanovce.stranka.info.sk
Počet ţiakov ZŠ: 253
Jej súčasťou je MŠ (23 detí) a školská jedáleň (192 stravníkov).
„Základná škola s materskou školou v Šarišských Bohdanovciach“, hospodári
s vlastnými finančnými prostriedkami a je napojená na rozpočet obce.
Príjmy
Dotačné na prenesené kompetencie
Z rozpočtu obce
Vlastné príjmy

rok 2010
505 245,00 €
83 345,86 €
32 908,11 €

Nevyčerpané fin.prostriedky
(ktoré sa môţu pouţiť do 31.03.2011)

104 127,94 €

Výdavky r. 2010

517 371,03 €
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2. Farský úrad
RKFÚ
Adresa:082 05 Brestov 44
Tel. č.: 051/77 811 53
Správca farnosti: Mgr. Pavol Štefúrik, farár
Ev.a.v.farský úrad
Adresa: 082 06 Ţehňa
Tel. č.: 051/ 779 82 41
Správca farnosti: Milan Kapitáň, diakon
GKFÚ
Adresa: 082 05 Varhaňovce 65
Tel. č.: 051/77 811 49
Správca farnosti: Mgr. Rastislav Bruzda, farár

3. Slovenská pošta a.s.
Adresa: 082 05 Šarišské Bohdanovce č. 87
Tel. č.: 051/77 811 20
4. Zdravotné ambulancie
a) MUDr. Mária Jacková : lekár pre dospelých, 082 05 Šarišské Bohdanovce č. 87,
tel. č. 051/77 811 94
5. Obchodné prevádzky v obci
a) Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom:
– Potraviny Viera Sabolčíková, 082 05 Šar.Bohdanovce č.231, tel.č.051/77 811 61
– Potraviny Ľubomír Tkáč, 082 05 Šar. Bohdanovce 100
b) Reštaurácie a pohostinstvá:
– Pohostinstvo KULL-CLUB, 082 05 Šar. Bohdanovce 131
– ESPRESSO Jozefína Hudáková, 082 05 Šar. Bohdanovce 100
c) Ostatné prevádzky:
– Auto servis, Vladimír Sabol, 082 05 Šar. Bohdanovce 157
- USK – stavebno dopravná firma, Ing. Štefan Uhriňák, 082 05 Šar. Bohdanovce
136, tel.: 051/ 77 812 30

Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií,
ako aj z ďalších zdrojov. Rozpočet obce na rok 2010 schválilo Obecné zastupiteľstvo
v Šar. Bohdanovciach dňa 27.11.2009, uznesením č. 22/2009/B5.
Úprava rozpočtu bola vykonaná:
Rozpočtovým opatrením č. 1, (Ocú) schváleným OZ dňa 16.11.2010, uznesenie č. 32/2010/B2
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1. Tabuľka plnenia príjmov a výdavkov za rok 2010
Upravený
BEŢNÉ PRÍJMY

Rozpočet rozpočet
v celých
eurách

v celých
eurách

Skutočnosť

%
čerpania

v celých eurách

159 000
21 884
7 453
0
3 500
1 000
0
100
0
2 500
427 703
0
623 140

134 443
21 524
7 452
0
5 185
1 155
0
875
10
1 600
447 533
237
620 014

134 443
21 506
7 402
0
5 185
1 156
0
874
13
1 602
447 530
237
619 949

100
99,92
99,33
100
100,14
99,94
130,30
100,09
100
100
99,99

13.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Kapitálové príjmy
SPOLU:

0
0

5 320
5 320

5 320
5 320

100
100

14.

FINANČNÉ OPERÁCIE
Krátkodobé úvery a pôţičky
SPOLU:

0
0

149 397
149 397

149 397
149 397

100
100

623 140

625 334

625 269

99,98

19 786

32 908

32 908

100

PRÍJMY SPOLU bez FO:

642 926

658 242

658 177

99,99

PRÍJMY CELKOM:

642 926

807 639

807 574

99,99

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Výnos daní z príjmov (111)
Daň z nehnuteľností (121)
Dane za špecifické sluţby (133)
Dividendy (211)
Príjmy z podnikania a vlastníctva (212)
Administratívne a iné poplatky a platby (221)
Pokuty, penále a iné sankcie (222)
Všeobecné sluţby (223)
Úroky z účtov fin.hospodárenia (242)
Iné príjmy (223,292,)
Dotácia na prenes.výk.št.správy (312)
Aktivačná činnosť – EU, ŠR (312)
SPOLU:

PRÍJMY obce bez FO:
Príjmy školy:

Upravený
Č.r.

BEŢNÉ VÝDAVKY

Rozpočet rozpočet
v celých
eurách

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.6.
1.7.

Výdavky verejnej správy :
Činnosť úradu
Špeciálne sluţby
Iné všeobecné sluţby
Všeobecné verejné sluţby
Transakcie ver.dlhu

87 316
500
3 917
1 129
1 400

v celých
eurách

85 395
440
4 416
3 306
2 113

Skutočnosť

%
čerpania

v celých eurách

82 427
440
4 416
3 304
2 113

96,52
100
100
99,93
100
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94 262

95 670

92 700

96,89

3.
Verejný poriadok a bezpečnosť:
3.2. Ochrana pred poţiarmi
SPOLU

255
255

874
874

874
874

100
100

4.
Ekonomická oblasť:
4.5. Správa a údrţba ciest
4.6. komunikácie
SPOLU

850
0
850

847
0
847

847
0
847

100
100

5.
Ochrana ţivotného prostredia
5.1. Nakladanie s odpadmi
5.2. Nakladanie s odpadovými vodami
SPOLU

9 350
0
9 350

9 661
0
9 661

9 661
0
9 661

100
100

6.
6.2.
6.3.
6.4.
6.6.

Bývanie a občianská vybavenosť
Rozvoj obcí
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Bývanie a občianska vybavenosť
SPOLU

3 500
120
6 650
160
9 090

2 214
738
2 404
5 946
10 219

2 214
738
2 404
5 946
10 218

100
100
100
100
99,9

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.6.

Rekreačné, kult., náboţ. a športové sluţby
Rekreačné a športové sluţby
Ostatné kultúrne sluţby
Vysielacie a vyd. Sluţby
Rekreácia,kultúra a náb.inde neklasif.
SPOLU

2 450
4 020
1700
100
8 270

3 105
6
653
101
3 865

3 105
6
653
101
3 865

100
100
100
100
100

9.

Vzdelávanie

9.6. Sluţby v školstve
SPOLU

0
0
0
0

53
0
969
1 022

53
0
969
1 022

100
100
100

10. Sociálne zabezpečenie
10.7 Pomoc občanom
SPOLU

0
0

356
356

356
356

100
100

123 417

125 622

122 652

97,63

SPOLU

9.1.1 Predškolská výchova
9.1.2 Základné vzdelávanie

SPOLU:

Upravený

Rozpočet rozpočet

Skutočnosť

%
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KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

čerpania
v celých
eurách

v celých
eurách

v celých eurách

1 000
1 000

9 553
9 553

9 553
9 553

100
100

6.
Bývanie a občianska vybavenosť
6.1. Rozvoj bývania
SPOLU

0
0

9 958
9 958

9 958
9 958

100
100

Vzdelávanie
9.1.2 Základné vzdelávanie
SPOLU

0
0

139 703
139 703

139 703
139 703

100
100

1 000

159 214

159 214

100

4.
Ekonomická činnosť
4.5. Doprava
SPOLU

9.

SPOLU:

VÝDAVKY FINANČNÉ OPERÁCIE
1.
1.7.

Rozpočet

Skutočnosť

%
čerpania

Transakcie verejného dlhu
Z bankových úverov dlhodobých
SPOLU

4 850
4 850

5070
5 070

5 070
5 070

100
100

SPOLU:

4 850

5 070

5 070

100

Výdavky - obec
Výdavky - ZŠ

129 267
493 873

289 906

517371

286 936
517 371

98,97
100

VÝDAVKY CELKOM

623 140

807 277

804 307

99,63

618 290

802 207

799 237

VÝDAVKY CELKOM BEZ FIN.OPER.:

Príjmová časť rozpočtu:
Beţné príjmy:
K riadkom:
1.Výnos dane z príjmov poukázyný územnej samospráve:plnenie 100 % - sú to príjmy
podielových daní na bežné výdavky obce.
2..Daň z nehnuteľnosti:-plnenie 99,92 %, je to daň zo stavieb, pozemkov a bytov na území obce
Šarišské Bohdanovce, jedná sa aj o nedoplatky z minulých rokov.
3.Dane za špecifické služby:- plnenie 99,33 %. Jedná sa o poplatky vyrubené v zmysle
všeobecne záväzného nariadenia obce Šarišské Bohdanovce o miestnych poplatkov za vývoz
TKO, za psov, za užívanie verejného priestranstva a o nedoplatky z minulých rokov, .
4.Príjmy za dividendy:- plnenie 0 %-podiel za cenné listy VVS
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5.Príjmy z vlastníctva majetku:-plnenie 100 %, sú to príjmy za prenájom obecného majetku,
budovy bývalej pošty a priestorov KD
6.Administratívne a iné poplatky a platby:-plnenie 100,14,1%, jedná sa o správne poplatky,
poplatky za výherné hracie automaty a ostatné poplatky
7.Pokuty, penále:-nerozpočtuju sa ,0 % jedná sa o pokuty udelené ObÚ
8Všeobecné služby:plnenie 99,94 % jedná sa o poplatky za kopírovanie, relácie v MR
9.Úúroky z účtov fin. hospodárenia:-plnenie 130,30 % sú úroky z účtov
10. Iné príjmy:- 100,09% plnenie sú uvedené príjmy za vodné, predaj smetných nádob a iných
poplatkov
9.Dotácia zo ŠR:- plnenie 100 % v na školstvo a prenesený výkon štátne správy
10. Aktivačná činnosť:- plnenie 100% refundácie výdavkov na aktivačných pracovníkov ŠR a
EÚ
Kapitálové príjmy:
K riadku:
13. Kapitálové príjmy: 100% - sú zahrnuté príjmy z predaja majetku obce - pozemkov
Beţné výdavky:
K riadkom:
1.Výdavky verejnej správy:-plnenie 96,89 %, ide o výdavky na mzdy a odvody
administratívnych pracovníkov, starostu obce , hlavného kontrolóra, zústupcu starostu,
poslancov, odmeny, takiež na údržbu a opravu zariadení, verejných priestranstiev, ostatné
osobné výdavky, výdavky na audit, matriku, splácanie úrokov z úveru, bežné výdavky na
elekt.energiu, vodu, plyn a na ostatné bežné výdavky zabezpečujúce chod obce.
3.Výdavky verejný poriadok a bezpečnosť:-plnenie 100 % sú tu výdavky na ochranu pre
požiarmi
4.Ekonomická oblasť:- plnenie 100 % správa a údržba ciest , zimná údržba ciest, oprava
priekop a verejných priestranstiev.
5.Ochrana životného prostredia:- plnenie 100 %,sú tu poplatky za vývoz TKO a vývoz
veľkokapacitného kontejnéra
6.Bývanie a občianská vybavenosť:- plnenie 99,9%,, sú v tom zahrnuté výdavky na verejno
prospešné služby, zásobovanie vodou, verejné osvetlenie, dom smútku
8.Rekreácia, kultúra :-plnenie 100 % výdavky na činnosť TJ, kroniku, vysielacie a vydavateľské
služby
9.Vzdelávanie:- plnenie 100 %, v tom sú zahrnuté výdavky na bežné výdavky v MŠ
a zabezpečenie odsávania pary v ŠJ.
10.Sociálne zabezpečenie:-plnenie 100 %, v tom sú zahrnuté výdavky na stravovanie občanov
a soc. pomoc pre občanov.
Kapitálové výdavky:
K riadku:
4.Ekonomická činnosť:- plnenie 100 % sú to výdavky na proj.dok. IBV
6. Bývanie a občianska vybavenosť: - 100%, sú v tom náklady na plynovú prípojku k IBV.
9. Vzdelávanie: - 100%, sú v tom náklady na rekonštrukciu ZŠ s MŠ.
Finančné hospodárenie:

14. Príjmové finančné operácie:- 100 % Obec Šarišské Bohdanovce v roku 2010 k prijala krátkodobý
(preklenovací) úver na pokrytie výdavkov pri rekonštrukcií ZŠsMŠ a krátkodobú pôžičku na realizáciu
plynovej prípojky k IBV.

1. Výdavkové finančné operácie:
- transakcie verejného dlhu:- 100 %, sú tam zhrnuté náklady na splácanie úveru.
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Hospodárenie fondov
V roku 2010 obec tvorila peňažné fondy v súlade s platnou legislatívou:
PS
Tvorba
Čerpanie
Zostatok
Rez.fond-221 005
17,38
0
0
17,38
Soc.fond-221 004
42.43
192,08
214,08
23,43
Soc. fond: (stručný komentár k tvorbe a rozpis čerpanie a účel použitia SF)
Tvorba soc. fondu – 1% z hrubých miezd zamestnancov (okrem miezd starostu obce),
čerpanie soc.fondu za rok 2010 bolo použité na príspevok k stravnému, rehabilitačných
centier, vianočný príspevok.
Rezervný fond:
Vzhľadom k tomu, že v roku 2009 bola obec v schodku, fond rezerv sa v roku 2010 netvoril.
Zostatky na účtoch
Názov účtu

PS

BÚ- obec-221 001
BÚ–dot.ZŠ-221 002
Úč. zvl.pr.,dep.-221003

BÚ -dexia -221 007
Dot.úč.dex.-221008
Dep.úč.-221 009
Pokladňa-211

Členenie aktív:
Aktíva
DHM-021,022,023,028,029

Pozemky-031
Investície-042
Finančný maj-069

Ceniny-213
Pohľadá.-318,319

6 734, 57
30,81
25, 02
3 995, 48
2 029, 50
9 072,77
10,10

Prírastky
Čerpanie
Zostatok
86 355, 53
81 790,26
11 299, 84
545 339, 90
448 730, 54
96 640, 17
12 778, 78
38, 21
12 765, 59
292 954, 80
296 343, 80
606, 48
0,87
2010, 48
19, 89
60,31
9 133, 08
0
48 505, 86
48 464,51,96

Bilancia aktív a pasív
PS
Prírastky
Úbytky
KS
733 329, 91
250,00
0
733579, 91
94 301, 41
4 373, 17
190, 96
98 483, 62
19 478, 49
159 204, 46
0
178 682, 95
121 954, 46
0
14, 40
121 940,06
129, 60
1800, 00
1 764, 00
165, 60
8 754, 15
35 076, 13
34 246, 83
9 583, 45

Stav a vývoj záväzkov a pohľadávok k 31.12.2010
Členenie záväzkov:
Pasíva
PS
Prírastky
Úbytky
KS
Neuhr. fa-321
2 611,45
205 157, 90
205 279, 76
2 489, 59
Ostatné záv.-384AE,357AE
2 955, 57
104 464, 94
2 955, 57
104 464, 94
Sú tu zahrnutá neuhradené faktúry a nevyčerpaná dotácia na bež.výd.školy, dopravné,
stravné, ERŠ, recykl.fond, havárie – telocvičňa.
Bilancia pohľadávok:
Pohľadávka
Daň z nehnuteľnosti
smetie
pes
nájom
.

Do roku 2010
Rok 2010
KS
7 965, 29
2 182, 21
639, 11
458, 11
27, 63
35, 00
122, 12
284, 64
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Bilancia záväzkov:
Záväzky
r.2009
r.2010
KS
Krátkodobé (323)
3 218, 56
1 804, 01
Krátkodobé - úver
0 ,00
139 397, 00
Dlhodobé – úver
24 065, 63
5 069, 84
Dlhodobé SF
52, 85
31,16
Záväzok je na nesplatenom úvere, soc.fonde a rezerv na nevyčerpanú dovolenku.

1 804, 01
139 397, 00
18 995, 79
31, 16

Z hľadiska budúcich cieľov Obec Šarišské Bohdanovce aj naďalej bude prostredníctvom
svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy
štátnej správy, tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. 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 1.1.2010 do 31.12.2010.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Prešove
v písomnej aj elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone. Po ukončení účtovného
obdobia nenastali ţiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto
výročnej správe.
V Šar. Bohdanovciach dňa 12.02.2011
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