Individuálna výročná správa
Obce JEDLINKA
za rok 2014

Guzyová Anna
starostka obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Obec Jedlinka je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby,
ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom samostatné hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a potreby jej obyvateľov.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Jedlinka
Sídlo: Jedlinka
IČO: 00322 091
Štatutárny orgán obce: Obecné zastupiteľstvo
Starosta obce
Telefón: 4799147, 0904 397 379
Mail: obec.jedlinka@gmail.com
Webová stránka:

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Guzyová Anna
Zástupca starostu obce:

Kosár Andrej

Prednosta obecného úradu:
Hlavný kontrolór obce:
Obecné zastupiteľstvo: Buben Peter, Hricík Rastislav, Kurilčin Andrej, Paňko Milan
Komisie:
Obecný úrad:

Komisia ochrany verejného poriadku
právnická osoba - obec

Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka / :

žiadne

3

Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka /:

žiadne

Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do
základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /:

žiadne

Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do
základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích právach, predmet činnosti,
IČO, telefón, e-mail, webová stránka /:

žiadne

4. Poslanie, vízie, ciele
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, z dotácií so ŠR Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania,
mimorozpočtové zdroje.
Majetkom obce sú vecí vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je darovanie obecného
majetku. Majetok možno použiť na verejné účely, podnikateľskú činnosť a na výkon
samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo.
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 preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom
Ministerstva financií SR, alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobností
patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona 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 540/2001 Z.z. o štátnej
štatistike. Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej
závierky rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
V zmysle tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.
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. Základným
dokumentom strategického plánovania Obce Kožany je Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce ako strednodobé strategické dokumenty, ktoré určujú smerovanie samosprávy.
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
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Geografická poloha obce : Obec leží na východnom Slovensku obkolesená svahmi
Susedné mestá a obce : Smilno, Mikulášová, Varadka, Vyšná Polianka, Becherov
Celková rozloha obce : 456 ha
Nadmorská výška : 406 m. n. m.

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :

88

Národnostná štruktúra : slovenská – 51 %, rusinská – 24 %, iná – 2 %
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : pravoslávne, gréckokatolícke
Vývoj počtu obyvateľov :

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :

2%

Nezamestnanosť v okrese :
Vývoj nezamestnanosti :
5.4. Symboly obce
Erb obce :

áno

Vlajka obce : áno
Pečať obce : áno
5.5. Logo obce

5.6. História obce
Obec leží v Nízkych Beskydách v nadmorskej výške okolo 405 m. Sídlisko založil Šoltýs
s usadlíkmi okolo roku 1550. Prvý písomný doklad o nej pochádza z roku 1559. Bola
majetkovou súčasťou panstva Makovica. V roku 1600 bolo v sídlisku 8 poddanských
domov. V rokoch 1715 až 1720 tu hospodárilo 9 poddanských domácnosti, v roku 1828
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bolo 42 domov a 316 obyvateľov, v roku 1900 bolo 154 obyvateľov, v roku 1970 bolo 182
obyvateľov. Kostol gréckokatolícky postavili z dreva v roku 1763.

5.7. Pamiatky
Drevený kostol – KNP

5.8. Významné osobnosti obce

nie sú

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

Základná škola :

nie je

-

Materská škola :

nie je

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Základná umelecká škola : nie je

-

Centrum voľného času :

nie je

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : ...................

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Poliklinika n.o:

nie je

-

Nemocnica s poliklinikou : nie je

-

Lekár .... ( štátny, súkromný ):

nie je

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na : .....................

6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
-

Zariadenie sociálnych služieb: nie je
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na : ......................

6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-

Kino :

nie je

-

Galéria :

nie je

-

Múzeum :

nie je

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na : ..........................

6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

0

Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

výroba výrobkov z plastu

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

chov hovädzieho dobytka – DP „Biodružstvo“ - Smilno

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

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 ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29. 11. 2013 uznesením č.3.2/2013
Rozpočet bol zmenený 13. 11. 2014 uznesením č. 3.1/2014
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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
schválený
19 950,00

Rozpočet
Skutočné plnenie
po zmenách
k 31.12.2014
39 487,00
40 432,94

%
plnenia
102,40

19 950,00
0,00
0,00

39 280,00
189,00
18,00

40 228,26
186,68
18,00

102,41
0,00
100,00

19 950,00

38 448,00

36 534,40

95,02

19 950,00
0,00
0,00

38 448,00
0,00
0,00

36 534,40
0,00
0,00

0,00

1 039,00

3 898,54

95,02
0,00
0,00
375,22

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)
v tom: daňové príjmy (100)
nedaňové príjmy(200)
granty a transféry (300)
príjmové finančné operácie
Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)
v tom: bežné výdavky (600)
kapitálové výdavky (700)
výdavkové finančné operácie (800)
Prebytok (+) schodok (-) = hotovostný (riadok 1 - riadok 6)
Prebytok (+) schodok (-) = po vylúčení príjmových a výdavkových
11 finančných operácii (riadok 1- riadok 5- riadok 6+riadok 9)

40 432,94
15 792,59
3 221,39
21 400,96
18,00
31 012,40
31 012,40
0,00
0,00
9 420,54
9 402,54

Prebytok rozpočtu v sume 9 402,54 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 9 402,54 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 18,00 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 18,00 EUR
Na základe uvedených skutočností bola schválená tvorba rezervného fondu za rok 2014 vo
výške 9 420,54 EUR.

7.2.Rozpočet na roky 2015 - 2017
Skutočnosť

Rozpočet na rok

Rozpočet

Rozpočet
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k 31.12.2014
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

na rok 2016

na rok 2017

40 432,94

118 461,00

118 841,00

118 841,00

40 228,26
186,68
18,00

118 461,00
0,00
0,00

118 841,00
0,00
0,00

118 841,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2014
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

2015

Rozpočet na rok
2015

Rozpočet
na rok 2016

Rozpočet
na rok 2017

36 534,40

118 461,00

118 841,00

118 841,00

36 534,40
0,00
0,00

111 261,00
0,00
7 200,00

108 021,00
3 620,00
7 200,00

108 021,00
3 620,00
7 200,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2014 v EUR
373 713,80
359 432,89

KZ k 31.12.2014 v
EUR
357 540,30
338 693,17

11 272,95
323 765,29
24 394,65
14 028,08

8 452,95
305 845,57
24 394,65
18 815,85

48,00
0,00
707,70
13 272,38

0,00
0,00
1 496,00
17 319,85

252,83

31,28

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
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
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2014 v EUR
373 713,80

KZ k 31.12.2014 v
EUR
357 540,30
9

56 780,61

62 100,42

56 780,61
4 814,58

62 100,42
2 620,99

1 993,38
18,00
0,00
2 803,20
0,00
312 118,61

0,00
0,00
0,00
2 620,99
0,00
292 818,89

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok k 31.12 2013
707,70
0,00

Zostatok k 31.12 2014
1 496,00
0,00

Zostatok k 31.12 2013
2 803,20
0,00

Zostatok k 31.12 2014
2 620,99
0,00

8.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

9. Hospodársky výsledok za 2014 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné 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

Skutočnosť

Skutočnosť

k 31.12. 2013

k 31.12.2014

38 048,00
1 747,64
2 650,09
10 348,84
0,00
1 219,82

56 682,21
1 956,69
21 219,22
11 875,46
0,00
60,35

21 133,16

20 571,72

258,69
0,00

308,59
0,00

688,80

688,80
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59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb
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/

0,96
41 201,68
0,00
0,00
0,00
15 846,49
4 893,53

1,38
62 400,72
0,00
0,00
0,00
16 820,89
2 878,16

0,00

1 993,38

5,25
0,00

7,61
0,00

20 456,41

40 700,68

3 153,68

5 718,51

Hospodársky výsledok v sume 5 718,51 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2014 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Účelové určenie grantov a
transferov

Poskytovateľ
Zo štátneho rozpočtu MV
Zo ŠR MV
Zo ŠR MV
Zo ÚPSVAR ESF
Zo ÚPSVAR ESF ŠR
Spolu

Suma prijatých
prostriedkov v EUR

REGOB
opravy po povodniach
voľby
aktivačné práce
aktivačné práce

28,05
18 041,40
3 201,06
110,87
19,58
21 400,96

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

18 041,40 dotácia na opravu po povodniach

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2014 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie
10.3. Významné investičné akcie v roku 2014
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:
žiadne
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Rekonštrukcia miestnych komunikácii

-

Rekonštrukcia obecného rozhlasu

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 súdny spor.

Vypracoval:

Schválil:

Anna Guzyová

Anna Guzyová

V Jedlinke dňa 24. 04. 2015
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Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
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