Individuálna výročná správa
Obce POLINA
za rok 2014

Ján PUNKA
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Starostom obce Polina som už druhé volebné obdobie.
Individuálna výročná správa Obce Polina za rok 2014 je zostavená na základe výsledkov ekonomických
ukazovateľov, počas celého roka 2014. V priebehu roka sa nevykonávali investičné akcie. Obec sa
zameriavala hlavne na plnenie zákonom daných povinnosti obce.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

OBEC POLINA

Sídlo:

Polina č.78, 982 62

IČO:

00650170

Štatutárny orgán obce:

Ján PUNKA, starosta obce

Telefón:

047/5596435

Mail:

obecpolina@gmail.com

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

Ján PUNKA

Zástupca starostu obce:

Ladislav FÓRIŠ

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Marta BABUSOVÁ

Obecné zastupiteľstvo:

Beáta BODONOVÁ, Irena LASSANOVÁ,
Ladislav VACULČIAK, Štefan VACULČIAK

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, dotácii zo
ŠR. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové
práva obce. Majetok možno použiť na verejné účely a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia
s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom
správcu kapitoly štátneho rozpočtu.
Obec ako samostatný územný samosprávny 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 využíva svoje ľudské, materiálne,
prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce.
- Zvyšovať záujem a zapojenie občanov do riešenia veci verejných.
- Uplatňovať otvorenosť, profesionálny prístup voči občanom.
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Ciele obce:
- Je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre ekonomickú, kultúrnu
a podnikateľskú činnosť obci.
- Cieľom obce je kúpiť a zrekonštruovať starší rodinný dom na vytvorenie sedliackeho domu
a dvora.

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 :

juhovýchodná časť Banskobystrického kraja

Susedné mestá a obce :

Gemerská Ves, Lévare, Skerešovo, Rašice

Celková rozloha obce :

909 ha

Nadmorská výška :

207 do 490 m.n.m.

5.2.Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 14 obyvateľom na 1 km 2, počet obyvateľov 120
Národnostná štruktúra :

maďarská , slovenská

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : reformovaná cirkev
Vývoj počtu obyvateľov : v roku 2014 nebol nárast obyvateľov

5.3.Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :

17.5 %

Nezamestnanosť v okrese :

24,4 %

Vývoj nezamestnanosti :

narastajúci trend

5.4.Symboly obce
Erb obce :

áno

Vlajka obce : áno

Pečať obce :

áno

5.5.Logo obce – na zelenom základe strieborný kosák a lemeš, pod tým dva žlté zvonce obkľúčené
s dvomi žltými vetvičkami vavrínových listov zviazaných mašľou. Má osem vodorovných pruhov vo
farbách, bielej (2x), žltej (2x), a zelenej (4x)
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5.6.História obce - Obec vznikla vyčlenením zo Skerešova začiatkom 14.storočia. Prvá zmienka je z
roku 1325. Názov obce je doložený z roku 1325 ako Polanfolua, z roku 1927 ako Polina, maďarsky
Alsófalu. V roku 1828 mala 54 domov a 371 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, chovom
dobytka, uhliarstvom a furmančením. V roku 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Centrum
obce tvorí malé námestie. Dominuje mu kostol reformovanej cirkvi z roku 1883.
5.7.Pamiatky – ďalšími pamiatkami sú budova starého mlynu z 19. Storočia, budova školy a pamätný
stĺp na cintoríne z roku 1996.

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

Základná škola : Gemerská Ves a Tornaľa

-

Materská škola : Gemerská Ves a Tornaľa

Na mimoškolské aktivity je zriadená:.
-

Centrum voľného času pri ZŠ Tornaľa

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať
na : zvýšenie kompetencii skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu.

6.2.Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Poliklinika n.o. Tornaľa

-

Nemocnica s poliklinikou Rimavská Sobota, Revúca.

-

Lekár súkromný v Gemerskej Vsi

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa bude
orientovať na zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom obce.

6.3.Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby zabezpečuje Domov dôchodcov v Tornali.

6.4.Kultúra
Spoločenský

a kultúrny

život

v obci

zabezpečuje

Obec

Polina

konaním

kultúrnych

a spoločenských akcií – akcie pre deti, pinpongový turnaj, silvestrovské stretnutie občanov obce.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude
orientovať na poriadanie kultúrnych akcií za účelom stretávania sa občanov, kultúrne využitie detí .
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6.5.Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Potraviny
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

-

SHR – Ján Punka,

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na poľnohospodársku výrobu

7.Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec
v roku 2014 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.

Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet nebol zostavený.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2013 uznesením č.5/2013
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
-

Prvá zmena schválená dňa 31.10.2014 rozpočtovým opatrením starostu obce.

7.1.Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2014

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

26 171,00

30 075,00

26 413,68

96,13

23 571,00

27 475,00

26 413,68

96,13

2 600,00
23 571,00

2 600,00
27 475,00

0
25 666,08

93,42

23 571,00

27 475,00

25 666,08

93,42

2 600,00

2 600,00

747,60
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014

26413,68

Bežné príjmy spolu

26413,68

z toho : bežné príjmy obce

25666,08

Bežné výdavky spolu

25666,08

z toho : bežné výdavky obce

747,60
0

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

0

Kapitálové výdavky spolu

0

z toho : kapitálové výdavky obce

0

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0
747,60
0
747,60

Príjmy z finančných operácií

2600,00

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

0

Výdavky z finančných operácií

2600,00
26413,68
25666,08
747,60
0
747,60

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

Prebytok rozpočtu v sume 747,60 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, navrhujeme použiť na:
tvorbu rezervného fondu 75,00 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu RF za rok 2014 vo výške 75,00 EUR.

7.3.Rozpočet na roky 2015 - 2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2014
26413,68

Rozpočet na
rok 2015
25356,00

Rozpočet
na rok 2016
44907,00

Rozpočet
na rok 2017
25356,00

26413,68

25356,00

29907,00

25356,00

15000,00
Skutočnosť
k 31.12.2014
25666,08

Rozpočet na
rok 2015
25356,00

Rozpočet
na rok 2016
29907,00

Rozpočet
na rok 2017
25356,00

25666,08

25356,00

29907,00

25356,00

Kapitálovévýdavky
Finančné výdavky
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8.Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1.Majetok
Názov

Majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
6967,48
7779,79

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2015 na rok 2016
28915,00
7211,00

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý hmotný majetok

3879,12

3944,95

3664,00

3700,00

3066,78

3813,26

25240,00

3500,00

396,63

395,51

166,00

100,00

2670,15

3417,75

25074,00

3400,00

21,58

21,58

11,00

11,00

Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

8.2.Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
6967,48
7779,79

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2015 na rok 2016
28915,00
7211,00

1623,41

2424,87

23927,00

2559,00

Výsledok hospodárenia

1623,41

2424,87

23927,00

2559,00

Záväzky

1464,95

1811,80

1725,00

1725,00

Krátkodobé záväzky

1464,95

1811,80

1725,00

1725,00

Časové rozlíšenie

3879,12

3543,12

3263,00

2927,00

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Dlhodobé záväzky
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8.3.Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2013

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2014

Pohľadávky do lehoty splatnosti

396,63

395,51

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

8.4.Záväzky
Zostatok
k 31.12 2013

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2014

Záväzky do lehoty splatnosti

1464,95

1811,80

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

pokles pohľadávok

-

nárast záväzkov – faktúry, mzdy, odvody, odchodné

9.Hospodársky výsledok za 2014 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

50 – Spotrebované nákupy

3271,00

3818,62

5840,00

5840,00

51 – Služby

4962,93

4839,49

4600,00

4600,00

52 – Osobné náklady

14857,51

16639,98

24000,00

15000,00

280,59

34,16

0,00

0,00

336,00

336,00

336,00

336,00

145,69

271,04

150,00

250,00

0,00

267,92

0,00

0,00

Názov

Predpoklad
rok 2015

Predpoklad
rok 2016

Náklady

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
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
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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

22365,92

22120,64

26500,00

26500,00

167,00

211,00

20000,00

200,00

0,10

0,14

0,95

0,50

2306,03

4141,05

12200,00

6500,00

985,33

801,46

23927,00

2559,00

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 v sume 801,46 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov .
Nárast výnosov za rok 2014 oproti roku 2013 bol hlavne s výnosov účtu triedy 648- ostané výnosy
z prenájmu o 20000,00 EUR.
Nárast nákladov za rok 2014 oproti roku 2013 bol hlavne s nákladom účtu triedy 52-Osobné náklady
o 1782,47 EUR, nárast z dôvodu vyplatenia odchodného a odvodom zákonných odvodov do poisťovní.

10.Ostatné dôležité informácie
10.1.Prijaté granty a transfery
V roku 2014 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

MV SR

Bežné výdavky REGOB, voľby

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
2592,98

MDVaRR

Stavebný poriadok, MK

117,76

ÚPSVaR

Bežné výdavky - aktivačná činnosť

1102,12

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

V roku 2014 boli prijaté bežné transfery na výkon prenesených kompetencií. Kapitálové
transfery neboli prijaté žiadne.
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10.2.Poskytnuté dotácie
V roku 2014 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN z rozpočtu obce:

10.3.Významné investičné akcie v roku 2014
Obec nemala žiadne významnejšie investičné akcie realizované v roku 2014.

10.4.Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Zaviesť ústredné kúrenie v budove obecného úradu

10.5.Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

10.6.Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor .

Vypracoval:

Mária Maťašovská

Schválil: Ján Punka starosta obce

V Polinej dňa 03.09.2015
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