VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE
Jedlinka
ZA ROK 2013

Guzyová Anna
starostka obce

Základná charakteristika obce Jedlinka

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.
Identifikačné údaje:
Názov: Obec Jedlinka
Adresa pre poštový styk: Obecný úrad Jedlinka č. 34, 086 36 Nižná Polianka
IČO: 00322 091
DIČ: 2020623143
Právna forma: právnická osoba – obec
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.
Geografické údaje:
Obec leží na Východnom Slovensku obkolesená svahmi.
Celková rozloha obce: 456 ha
Nadmorská výška: 406 m n.m.
Demografické údaje:
Počet obyvateľov: 86
Z toho žien : 46
Mužov: 26
Deti a mládež do 18 rokov: 14
Priemerný vek:
Národnostné zloženie občanov:
národnosť slovenská:
národnosť romská:
národnosť rusínska:
národnosť iná:

História obce:
Prvá písomná zmienka o obci Jedlinka pochádza z roku 1559

Symboly obce:
Erb, vlajka, pečať.
Služby v obci poskytujú:

Stravovanie:
Občerstvenie:
Potraviny: áno – pojazdná predajňa
Právne služby:
Rôzne iné predajne a služby:
Podniky – podnikatelia v obci:

Základné organy obce:
1. Obecné zastupiteľstvo
2. Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo obce Jedlinka : zastupiteľsky zbor z 5 poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010 na obdobie 4 rokov.
Za poslancov boli zvolení:
1. Andrej Kosár
2. Peter Buben
3. Rastislav Hricík
4. Andrej Kurilčin
5. Milan Paňko

Za starostku obce bola zvolená Guzyová Anna
Obecné zastupiteľstvo v Jedlinke rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach
života obce. Zasadnutia sa konali v dňoch: O8. 03. 2013, 17. 05. 2013, 29. 11. 2013.
Hlavný kontrolór obce:

(meno kontrolóra), zvolený do funkcie obecným zastupiteľstvom dňa .......................
uznesením č. ................., na obdobie 6 rokov , t.j. od ..................., (prvé funkčné obdobie).

Obecný úrad:
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje prednosta (starosta) úradu.
Zamestnanci úradu:

Komisie obecného zastupiteľstva v Jedlinke
Schválené dňa: 28. 12. 2010 uznesením č. 4.2./2010

1. Komisia ochrany verejného poriadku
V každej komisii je predsedom komisie poslanec OZ, členovia sú z obyvateľov obce.

Informácie o účtovnej jednotke z účtovnej závierky za rok 2013
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácii
ako aj z ďalších zdrojov.

1. Rozpočet obce na rok 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2013. Obec
v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 od. 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 2013 bol zostavený ako vyrovnaný (prebytkový) v celkovej sume
príjmy = výdavky = 17.630,– €
Bežný rozpočet zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce a riadilo podľa schváleného rozpočtu obce na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa: 30. 11. 2012 uznesením
č.2.2/2012
Bol upravovaný (zmenený) :
Zmena schválená dňa : 29. 11. 2013 uznesením č. 3.1/2013
.
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Rozpočet obce k 31.12.2013

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Hospodársky výsledok

Rozpočet
schválený
17 630,00

Rozpočet
Skutočné plnenie
po zmenách
k 31.12.2014
21 580,00
21 763,17

100,85

17 630,00
0,00
0,00

21 580,00
0,00
0,00

21 763,17
100,85
0,00
0,00
0,00 ########

17 630,00

21 290,00

16 674,05

78,32

17 630,00
0,00
0,00

21 290,00
0,00
0,00

0,00

290,00

16 674,05
0,00
0,00
5 089,12

78,32
0,00
0,00
1 754,87

BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2011 V TIS. €
AKTÍVA:
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
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

PASÍVA:

%
plnenia

Skutočnosť

Skutočnosť

k 31.12.2012

k 31.12.2013

388 438,48
379 836,61

373 713,80
359 432,89

14 092,95
341 349,01
24 394,65
8 579,50

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

0,00

48,00

496,00
8 083,50

707,70
13 272,38

22,37

252,83

Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
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

Skutočnosť

Skutočnosť

k 31.12.2012

k 31.12.2013

388 438,48
53 625,93

373 713,80
56 780,61

53 625,93
3 394,22

56 780,61
4 814,58

1 263,94
0,00

1 993,38
18,00

2 130,28

2 803,20

331 418,33

312 118,61

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roku 2013
Hlavná činnosť
obec

Výsledok
hospodárenia

3 153,68 obec
Výsledok rozpočtového hospodárenia v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Bežné príjmy:

21763,17

Kapitálové príjmy :

0,00

Finančné operátie:

0,00

Príjmy spolu :

21763,17

Bežné výdavky:

16 674,05

Kapitalové výdavky:

0,00

Finančné operácie:

0,00

Výdavky spolu:

16 674,05

Výsledok hospodárenia: 5 089,12
Prebytok hospodárenia za rok 2013: 5 089,12
Podľa ustanovenia § 2 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách ÚS je záporný rozdiel
medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce.
Obec Jedlinka je vlastníkom akcii vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo
výške .731 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 33 €
V roku 2013 sme s investičných akcií realizovali:
1.
V roku 2013 sme čerpali úver z PRIMA banky vo výške ..........0.......... (podľa Zmluvy
o úvere č.................)
Zostatok nesplateného úveru v PRIMA banke k 31.12.2013 predstavuje čiastku
.........0........... €.
Ročná splátka istiny úveru predstavuje čiastku ...........0.......... €.
V budúcom období bude obec i naďalej zabezpečovať plnenie úloh v zmysle zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v
Bardejove v písomnej aj elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré
by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

V Jedlinke dňa 10. 05. 2014

Guzyová Anna
starostka obce

Schválené OZ dňa 10. 05. 2014 uznesením č. 1.2/2014

