Konsolidovaná výročná správa
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Obce Šarišské Bohdanovce
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Peter Merkovský
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1. Úvodné slovo starostu obce
Starostom obce som od 15.12.2015, postupne sa oboznámujem s problematikou výkonu
funkcie starostu obce.
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne práce. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony
súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záleţitosti, ktoré ako jej samosprávnu
pôsobnosť upravuje osobitný zákon.
Obec pri výkone samosprávy najmä vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením
s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný
účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
vykonáva správu a údrţbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného
cintorína, kultúrnych zariadení. Zabezpečuje verejnoprospešné sluţby medzi ktoré patrí
nakladanie a likvidácia komunálneho odpadu, udrţiavanie čistoty v obci, správu a údrţbu
verejnej zelene a podobne.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC Šarišské Bohdanovce
Sídlo: Šarišské Bohdanovce č. 87
IČO: 00327786
Štatutárny orgán obce: Peter Merkovský, starosta obce
Telefón: 051 7781126
Mail: obec@sarisskebohdanovce.sk
Webová stránka: sarisskebohdanovce.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Bc. Klaudia Peková – do 15.12.2014
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Meter Merkovský - od 15.12.2014
Zástupca starostu obce:

Vladimír Hlčišák – do 15.12.2014
Mgr. Martin Čontofalský – od 15.12.2015

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Libuša Sabolová

Obecné zastupiteľstvo:

do 15.12.2014 - Ondrej Čontofalský, Vladimír Halčišák, marek
Martoňák, Daniel Merkovský, Vladimír Sabol, Marián Zgola, (
Mgr. Ondrej Sabolčík - do 27.02.2012), Peter Čontofalský (od
25.05.2012).
od 15.12.2014 - Mgr. Lukáš Čontofalský, Mgr. Martin
Čontofalský, Vladimír Halčišák, BSBA, MUDr. Ján Hanudeľ,
Daniel Merkovský, Marek Sciranka, Marián Zgola

Komisie:

ochranu verejného poriadku a ekológie, finančná a správy
obecného majetku, pre šport a kultúru

Obecný úrad:

Marta Mylanová

Rozpočtové organizácie obce:

Základná škola s materskou školou
Rozpočtová organizácie s právnou subjektivitou, ktorá tvorí aj konsolidovaný celok.
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
hodnota majetku: 1 433 390, 18 €
výška vlastného imania: 1 760, 64 €
Výsledok hospodárenia : 1 760, 64 €

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov,
dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov. Na plnenie svojich úloh
môţe pouţiť návratné zdroje financovania, mimorozpočtové zdroje.
Majetkov obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúţi na
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je darovanie nehnuteľného
majetku obce. Majetok obce moţno pouţiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na
výkon samosprávy obce.
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Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon
štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec.
Ďalšie dotácie v súlade so zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR,
do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č.

523/2004 Z.z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou
zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001
Z.z. o štátnej statistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.
Obec ako samostatný územný samosprávy celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.
Vízie obce:
 Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré vyuţíva svoje ľudské, materiálne, prírodné
a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality ţivota obce.
 Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom,
dodávateľom a ostaným subjektom.
 Individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a zapojenie
občanov do riešenia vecí verejných
 Posilniť sluţby, podporiť rozvoj hospodárskeho ţivota, školstva, kultúry a športu.

Ciele obce:
Cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú,
ekonomickú, kultúrnu, športovú a podnikateľskú činnosť v obci.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
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Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
5.1 Geografické údaje
Geografická poloha 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
Susedné mestá a obce : Prešov, Košice, Nová Polhora, Drienov, Varhaňovce, Brestov
Celková rozloha obce : 936 ha
Nadmorská výška : 225 m
5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 84,40 obyvateľov na km2, počet obyvateľov 790
Podľa sčítania ľudu v roku 2001 bol počet obyvateľov Šarišských Bohdanovciach 633
Podľa SODB k 21. máju 2011 bolo sčítaných s TP 688
Národnostná štruktúra :
-

je údaj fakultatívny. Národnosť si volí občan a kedykoľvek ju môţe zmeniť.
 slovenská – 786
 česká – 2
 maďarská – 1
 ostatná a nezistená - 1

Štruktúra obyvateľstva podľa náboţenského významu :
Vyznanie: rímsko-katolícke, evanjelické a.v., grécko-katolícke.
Vývoj počtu obyvateľov : stav obyvateľov k 31.12.2013 – 750
stav obyvateľov k 31.12.2014 – 790 nárast o 40 obyvateľov
5.3 Ekonomické údaje
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Nezamestnanosť v obci : 10,26 %
Nezamestnanosť v okrese : 14,84 %
Vývoj nezamestnanosti : klesajúci trend

5.4 Symboly obce
Erb obce :

Šarišské Bohdanovce tvorí v striebornom štíte zo zeleného vŕšku vyrastajúci zlatý

strom so zelenou košatou korunou.

Vlajka obce: tvoria ju tri pozdĺţne pruhy vo farbách ţltej, zelenej a bielej. Vlajka je zakončená
tromi cípmi.

Pečať obce : okrúhla pečiatka s textom „Obec Šarišské Bohdanovce “ a erbom obce,
5.5 Logo obce – nemá svoje LOGO
5.6 História obce
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.
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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 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.
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 futbalovom
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ihrisku spolu s tribúnou pre 300 divákov. V roku 1978-1979 boli do uţívania dané dve 6bytové 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 92 %.
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.
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.“ Všetky
práce boli ukončené v mesiaci 10/2011 a majetok (technické zhodnotenie budovy ZŠsMŠ
odovzdaný do správy v celkovej hodnote 730 311, 86 €, ktorý bol v roku 2013 poníţený
o čiastku 60 869, 62 € z dôvodu následnej kontroly z MP a RV SR a vyčíslenia nezrovnalosti
a vrátky neoprávnených výdavkoch, ktoré zároveň boli preúčtované dodávateľovi stavby.
Obec v roku 2010 obdŕţala 83 000, 00 € na opravu telocvične – havárie. Práce boli
ukončené a zaplatené 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.
Viac na :
http://www.sarisskebohdanovce.sk/index.php/obec/historia/historia-obce
5.7 Pamiatky
Pomník padlým v I. svetovej vojne a československej vzájomnosti
Evidovaný Pamiatkovým úradom SR ako národná kultúrna
pamiatka, v Ústrednom zozname pamiatkového fondu zapísaný
pod číslom 1488/0.

Pomník slávnostne odhalil miestny odbor Matice Slovenskej v
Bogdanovciach dňa 12. mája 1935.

Obnova pamätníka v roku 2014 bola spojená so spomienkovou
slávnosťou za padlých v I. svetovej vojne
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Viac na :
http://www.sarisskebohdanovce.sk/index.php/obec/historia/kulturne-pamiatky
5.8 Významné osobnosti obce :
http://www.sarisskebohdanovce.sk/index.php/obec/osobnosti-obce

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

Základná škola s materskou školou
Počet zamestnancov ZŠ: 37 z toho 5 vedúcich zamestnancov, pedagogických
zamestnancov 27 , nepedagogigckých zamestnancov 10
Počet žiakov ZŠ: 223
Jej súčasťou je MŠ (32 detí) a školská jedáleň, v ktorej stravujú všetci ţiaci ZŠsMŠ.
Základná škola s materskou školou v Šarišských Bohdanovciach“, hospodári
s vlastnými finančnými prostriedkami a je napojená na rozpočet obce.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na zvyšovanie kompetencií skvalitňovania výchovno – vzdelávacieho procesu.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:

-

Lekár priamo v obci MUDr. Miroslav Baník : lekár pre dospelých, 082 05 Šarišské
Bohdanovce č. 87, tel. č. 0905 203 420 (ambulancia Lemešany: 051/ 7931224), časť
občanov má ošetrujúceho lekára podľa vlastného výberu.
Nemocnica s poliklinikou v Prešove

-

Fyzioterapia – neštátne zdravotnícke zariadenie, NZZ SVALZ FYZIOTERAPIA,

-

Mgr. Mária Tóthová, fyzioterapeut – špecialista, Šarišské Bohdanovce 100
Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti
občanov obce.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne sluţby v obci zabezpečuje :
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-

Opatrovateľská sluţba – dodávateľským spôsobom.

-

Zariadenie sociálnych sluţieb – podľa vlastného výberu občanov
Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj sociálnych sluţieb sa

bude orientovať na poskytnutie opatrovateľskej sluţby občanov, ktorí poţiadajú o sluţbu,
posúdením zdravotného stavu zmluvným lekárom, vydanie rozhodnutia na poskytovanie
opatrovateľskej sluţby.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny ţivot v obci zabezpečuje Obec Šarišské Bohdanovce konaním
kultúrnych a spoločenských akcií – obecný ples, deň matiek, deň obce, akcie pre deti.
O kultúrny ţivot v obci sa starajú aj ZŠ s MŠ a spoločenské organizácie – MS SČK, TJ,
DHZ.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe kultúrny a spoločenský ţivot
sa bude orientovať na poriadanie kultúrnych akcií za účelom stretávania sa občanov, kultúrne
vyţitie detí a mládeţe.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia sluţieb 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 131
b) Reštaurácie a pohostinstvá:
– Krčma U Kapitána, 082 05 Šar. Bohdanovce 131
– ESPRESSO Jozefína Hudáková, 082 05 Šar. Bohdanovce 100
– Pizzeria u Johnyho, 082 05 Šarišské Bohdanovce 1
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
- Predajňa stavebného materiálu – Daniel Vengrin, 082 05 Šar. Bohdanovce 131
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

ASPO a Z.M. s.r.o Šarišské Bohdanovce

-

SHR – Peter Čontofalský, Šarišské Bohdanovce 183

-

Patrik Halčišák – HPV, Šarišské Bohdanovce 75

-

Viliam Velček , Šarišské Bohdanovce 236
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe hospodársky ţivot v obci sa
bude orientovať na poľnohospodársku výrobu, výroba a predaj ţivočíšnych a rastlinných
produktov.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Beţný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2013 uznesením
č.30/2013/B2
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 09.05.2014
- rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 25.06.2014
- zmena rozpočtu schválená dňa 17.07.2014 uznesením č. 35/2014/B5- rozpočtové
opatrenie č.3
- rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 01.10.2014
- zmena rozpočtu schválená dňa 12.11.2014 uznesením č. 38/2014/B2- rozpočtové
opatrenie č.5
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014

Rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2014

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

715 292,00

841 484,00

839 180,84

99,97

715 292,00
0,00
0,00
0,00

804 309,00
1 070,00
20 887,00
15 218,00

802 005,03
1 070,00
20 887,92
15 217,89

99,71
100,00
100,00
99,99

715 292,00

841 484, 00

794 035,22

94,36

143 102,00
0,00
11 690,00
560 500,00

197 072,00
5 784,00
16 173,00
622 455,00

154 201,66
5 783,81
11 594,94
622 454,81

78,24
99,99
71,69
99,99

Rozpočet obce
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR

Beţné príjmy spolu

817 222,92

z toho : beţné príjmy obce

802 005,03

beţné príjmy RO

15 217,89

Beţné výdavky spolu

776 656,47

z toho : beţné výdavky obce

154 201,66

beţné výdavky RO

622 454,81

Bežný rozpočet

40 566,45
1 070,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

1 070,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

5 783,81

z toho : kapitálové výdavky obce

5 783,81

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0,00

-

4 713,81
35 852,64
23 548, 07
12 304, 57

Príjmy z finančných operácií

20 887,92

Výdavky z finančných operácií

11 594,94

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

9 292, 98
839 180,84
794 035,22
45 145,62
23 548,07
21 597,55

Prebytok rozpočtu v sume 35 852,64 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 znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 23 548,07
EUR navrhujeme pouţiť na:
tvorbu rezervného fondu 12 304, 57 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 9 292, 98 EUR, navrhujeme pouţiť na tvorbu rezervného fondu.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby
peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného
zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na beţné výdavky poskytnuté predchádzajúcom
rozpočtovom roku v sume
23 548,07 EUR, a to na :
beţné výd.školy:
4 870, 00 €
dopravné:
1 748, 26 €
projekt stravné:
1 217, 81 €
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Projekt „Modrá škola“ -EU
13 355, 20 €
Projekt „Modrá škola“ –ŠR
2 356, 80 €
ktoré je moţné pouţiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške
21 597, 55 EUR.

7.3 Rozpočet na roky 2015 - 2017

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2014
839 180,84

Rozpočet na
rok 2015
757 792,00

Rozpočet
na rok 2016
757 792,00

Rozpočet
na rok 2017
757 792,00

802 005,03
1 070,00
20 887,92
15 217,89

757 792,00
0,00
0,00
0,00

757 792,00
0,00
0,00
0,00

757 792,00
0,00
0,00
0,00

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2014
794 035,22

Rozpočet na
rok 2015
757 792,00

Rozpočet
na rok 2016
757 792,00

Rozpočet
na rok 2017
757 792,00

154 201,66
5 783,81

173 702,00

173 702,00

173 992,00

11 594,94
622 454,81

9 990,00
574 100,00

9 990,00
574 100,00

9 700,00
574 100,00

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
8.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Majetok spolu
Neobeţný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
1 159 235,06 1 096 962,63
506 005,27

480 418,01

Dlhodobý hmotný majetok

384 065,21

358 477,95

Dlhodobý finančný majetok

121 940,06

121 940,06

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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Obeţný majetok spolu

652 579,23

615 499,02

580,41

708,47

588 811,02

522 598,30

5 769,04

6 448,61

57 418,76

85 743,64

650,56

1 045,60

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Majetok spolu
Neobeţný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
1 198 438,82 1 121 168,07
1 094 809,56

1 003 012,02

1 849,06

1 513,06

Dlhodobý hmotný majetok

971 020,44

879 558,90

Dlhodobý finančný majetok

121 940,06

121 940,06

Obeţný majetok spolu

102 978,70

117 110,45

834,95

1 172,38

7 477,51

6 853,68

94 666,24

109 084,39

650,56

1 045,60

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
1 159 235,06 1 096 962,63
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Vlastné imanie

536 666,44

563 365,82

Výsledok hospodárenia

536 666,44

563 365,82

Záväzky

107 452,52

80 953,43

Rezervy

17 130,30

1 000,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

20 860,55

23 548,07

Dlhodobé záväzky

21 693,50

21 167,67

7 868,85

6 712,01

39 899,32

28 525,68

515 116,10

452 643,38

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
1 198 438,82 1 121 168,07
523 915,64

565 126,46

Výsledok hospodárenia

523 915,64

565 126,46

Záväzky

159 407,08

103 398,23

Rezervy

33 206,01

1 000,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

20 860,55

23 548,07

Dlhodobé záväzky

22 363,69

23 892,35

Krátkodobé záväzky

43 077,51

26 432,13

Bankové úvery a výpomoci

39 899,32

28 525,68

515 116,10

452 643,38

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :

Časové rozlíšenie

Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky:
- prírastkov – nákup smaţiacej panvice do ŠJ, pozemku
- predaja dlhodobého majetku - odpredaj časti pozemku
8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
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Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2013

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2014

13 564,25

Pohľadávky po lehote splatnosti

6 895,21
12 072,95

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2013

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2014

15 272,72

Pohľadávky po lehote splatnosti

7 300, 28
12 072,95

8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

Záväzky do lehoty splatnosti

29 562,35

6 712,01

Záväzky po lehote splatnosti

21 167,67

b) za konsolidovaný celok
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

Záväzky do lehoty splatnosti

65 441,20

29 156,81

Záväzky po lehote splatnosti

21 167,67

Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky:
- nárast/pokles pohľadávok – neuhradené dane
- nárast/pokles záväzkov – záväzky s prenájmu zariadenia SPP, záväzky voči
zamestnancom a inštitúciám zdravotného a sociálneho zabezpečenia, ako aj daňovému
úradu, neuhradené faktúry.

9. Hospodársky výsledok za 2014 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

347 566,50

336 156,67

50 – Spotrebované nákupy

32 905,77

24 845,44

51 – Sluţby

41 636,20

52 179,50

52 – Osobné náklady

56 526,72

59 784,85

178,00

87,00

53 – Dane a poplatky
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54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

1 016,58

818,09

53 282,45

34 008,34

7 798,81

7 567,08

58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

154 221,87

156 866,37

4,17

5,10

Výnosy

338 309,42

361 674,11

242 429,37

252 808,08

6 768,39

7 959,21

8 976,53

15 943,26

22,98

28,69

80 112,15

84 934,87

9 261,25

25 512,34

57 – Mimoriadne náklady

60 – Trţby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných sluţieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy
z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

-

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 25 512,34 EUR bude zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Náklady

924 662,48

865 787,67

50 – Spotrebované nákupy

112 159,29

108 849,64

56 433,83

68 488,58

523 851,68

513 915,56

51 – Sluţby
52 – Osobné náklady
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53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

178,00

87,00

82 717,32

53 466,12

141 325,85

103 164,62

7 996,51

7 816,15

5,60

6,26

902 656,03

893 066,91

55 936,54

50 867,97

242 429,37

252 808,08

6 768,39

7 959,21

8 976,53

32 018,97

315,92

199,45

588 229,28

549 213,23

-22 012,05

27 272,98

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Trţby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných sluţieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy
z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

10. Ostatné dôleţité informácie
Na podsúvahových účtoch 751 účtovná jednotka vedie všeobecný materiál (drobný
majetok).
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2014 obec, rozpočtová a príspevková organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
OÚ Prešov

Účelové určenie grantov a transferov
REGOB

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
234,63
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OÚ Prešov

Matrika

OÚ Prešov

Školstvo - normatívy

425 085,00

OÚ Prešov

Školstvo - dopravné

17 043,00

OÚ Prešov

Školstvo – vzdelávacie poukazy

ÚPSVaR Prešov

Školstvo - stravné

31 827,43

OÚ Prešov

Školstvo – motiv.príspevok

15 068,00

ÚPSVaR Prešov

Školstvo – školské potreby

5 926,20

OÚ Prešov

Školstvo – prísp.pre MŠ

1 573,00

ObÚ ŢP Prešov

Prenes.výk.št.správy

OÚ Prešov

Voľby

MŢP SR Bratislava

Recyklačný fond

MPC Prešov

Projekt MRK

18 119,60

OÚ Prešov

Projekt „Modrá škola“

15 862,00

3 905,31

5 180,00

45,31
1 387,32
442,00

10.2 Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so schváleným rozpočtom obce, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Telovýchovná jednota

Beţné výdavky

2 300,00

Zväz holubárov

Beţné výdavky

300,00

Dobrovoľný hasičský zbor

Beţné výdavky

2 230,00

ZŠ s MŠ

Beţné výdavky (ORKO)

87 714,38

10.3 Významné investičné akcie v roku 2014
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:
a) obec v roku 2014 investovala do projektovej dokumentácie na rozšírenie MK a vodovodu.
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec bude aj naďalej pokračovať v rozvoji, výstavbe, modernizácií a beţnej údrţbe svojho
majetku.
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
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10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec zatiaľ nevedie ţiadny súdny spor, ktorý by niesol riziká, ktorým by bola účtovná jednotka
vystavená.
Vypracoval: Mylanová Marta

Schválil: Merkovský Peter

V Šar. Bohdanovciach dňa 01.07.2015

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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