Výročná správa
Obce Ochtiná
za rok 2015
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1. Z histórie obce
Obec sa prvý raz spomína v písomnostiach veľmožského rodu Ákošovcov v roku 1318 ako Ohtina,
Othena i Ohthena. V obci sa traduje že ju založilo 8 nemeckých baníkov. Vo vlastivednom slovníku
obcí na Slovensku II. sa uvádza že ide o slovenské sídlo z doby poveľkomoravskej. Listina kráľa
Bela IV. z 5. júna 1243, ktorou daroval Filipovi a Detrichovi z rodu Ákošovcov (z nich pochádzali
Bubekovci – Bebekovci) za pomoc v bitke proti Tatárom pri rieke Slanej rozsiahle majetky
nebohého Borša v Gemeri, ju nespomína. Je pravdepodobné, že ju zničili Tatári počas ich plienenia
severného Gemera v roku 1241.

V súvislosti s vymedzením a ohraničením územia plešivského panstva
(pozdejšie Štítnického chotára) sa v donačnej listine z roku 1243 na
jeho okraji spomína na jeden „ferricudinát“ (železný hámor). Existoval
už pred rokom 1243 a pri ňom aj osada. Existenciu osady v tomto
období potvrdzuje aj kostol sv. Mikuláša z prvej polovice 13. storočia.
Nemeckí „hostia“ a s nimi aj miestni Sloveni sa zaoberali baníctvom a
zúžitkovaním vyťaženej železnej rudy. Už v polovici 13. st. sa tu
nachádzali pece a vyhne, kde sa spracovávala železná ruda a železo. Po vyťažení povrchových rudných ložísk sa
v priebehu 14. st. prechádzalo na hlbinnú ťažbu rúd. Vznikali nové bane so šachtami, štôlňami a banskými
chodbami. Najprv sa pece na redukciu rúd stavali pri ložiskách, od polovice 14. st. sa stavali pri pri rieke Štítnik,
kde sa dovážala vyťažená železná ruda a kde vznikali aj nové, výkonnejšie hámre.

V roku 1556 bola Ochtiná vplyvom Františka Bebeka spolu s Turkami vypálená a vyrabovaná. Odvliekli z nej aj
veľa ľudí, mnoho z nich aj zabili. Únikom nemeckých baníckych rodín sa vytratil aj nemecký ráz obce. V roku
1694 si baníci vytvorili tzv. Ochtinský banícky poriadok. Kvôli banskej spoločnosti Konkordia prišla Ochtiná aj o
posledných 11 polí Haviarskeho bratstva. Preto baníci vypracovali v roku 1836 doplnok banského poriadku.

Od roku 1746 existovala v obci cecha zvaná Společnosť,v ktorej sa
chovateli dobytka svojpomocne poisťovali proti škodám na dobytku.
Táto spoločnosť pretrvávala do polovice 20. st. ako Svojpomocné
dobytkárske družstvo v Ochtinej.V roku 1905 vzniklo pomaďarčujúce
stredisko kasíno – Ochtinský občiansky čitateľský krúžok. V r. 1906
ministerstvo vnútra schválilo zmenu názvu obce na Martonháza. Počas
prvej svetovej vojny padlo 19 Ochtinčanov. V roku 1920 bolo obci
vrátené pôvodné meno Ochtiná. V roku 1920 si občania založili úverné a v roku 1930 potravné družstvo.
Jednota – okresné spotrebné družstvo v Revúcej vybudovala v obci v rokoch 1979 – 1981 dom potravín. V
rokoch 1983 – 1984 Národný výbor zrekonštruoval starý rodinný dom na klub a stredisko osobnej hygieny.

Erb
V modrom poli štítu biela (strieborná) postava sv. Mikuláša so žltou (zlatou) berlou a troma žltými
(zlatými) jablkami v ľavej ruke, s pravou rukou vztýčenou na žehnanie. Po oboch stranách žlté
(zlaté) kvetinové vzory.

Štít: neskorogotický
Predpokladom pre tento návrh bola obecná pečať zo 17. storočia. Odtlačok
nedatovaného typária je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v zbierke
mestských

a

obecných

pečatí

/

MOL

Budapešť,

V-5.

Altenburger

pecsétgyűjtemény. Na pečati s kruhopisom písaným gotickým písmom /zrejmý je
iba názov obce OCHTINA/ je vyobrazený sv. Mikuláš v ľavej ruke držiaci berlu a
tri jablká a pravou žehnajúci. Po oboch stranách sú kvetinové ornamenty.
Vzhľadom na vek, autentickosť a pôvodnosť tohto znamenia, z neho obec
vychádzala v súčasnosti pri tvorbe vlastného erbu.
Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému heraldickému pravidlu pre používanie farieb a
kovov, ako aj estetickým nárokom. V návrhu je použitý neskorogotický štít, v obecnej a mestskej heraldike
najčastejší.
Tento návrh je iba ideovým námetom na základe rozboru známeho heraldického prameňa, pečate. Samotné
výtvarné spracovnie erbu malo potom zohľadniť v prvom rade hlavne tvar a podobu znamenia na pečati.

Návrh sa stal platným erbom obce Ochtiná po jeho prijatí obecným zastupiteľstvom.

2. Profil obce
Obec Ochtiná /ako právnická osoba/ vznikla v roku 1991 na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení po komunálnych voľbách ako orgán územnej samosprávy.
Katastrálne územie obce leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria v doline rieky
Štítnik. Rozloha chotára je 1448 ha a nadmorská výška je od 300 – 810 m. V obci sa nachádzajú
kultúrne pamiatky a to starobylý kostol. Postavený bol v prvej polovici 13. storočia ako románska
jednoloďová stavba so západnou predstavenou vežou. Zasvätený bol sv. Mikulášovi a tento patrón
stal sa zároveň patrónom obce. Na prelome 18. a 19. storočia v našej obci pôsobil známy historik
Ladislav Bartholomaeides. Medzi osobnosti obce môžeme zaradiť aj Jána Paškana, MUDr.,
generálmajora.

K najznámejším prírodným útvarom na Slovensku nesporne
patrí Ochtinská aragonitová jaskyňa. Popri baníctve a
významných kultúrnych osobnostiach výrazne prispela k
tomu, že sa obec stala známou nielen na Slovensku, ale aj v
zahraničí.
Nachádza sa v ochtinskom chotárnom území, v blízkosti cesty
medzi Jelšavou a Štítnikom, na severnom úbočí vrchu Hrádok
v nadmorskej výške 667 m. Objavili ju 7. septembra 1954
baníci Vsl. rudného prieskumu pri razení geologickej
prieskumnej štôlne, zvanej Kapusta.

Uplynulo 18 rokov, kým ju sprístupnili verejnosti. Počas týchto rokov sa
v nej niektoré krásne útvary poškodili a boli aj takí „návštevníci“, ktorí
si aragonitové úlomky odniesli domov. A viedli sa aj spory o jej
pomenovanie.
Nakoniec zvíťazil zdravý rozum a dostala úradné meno – Ochtinská
aragonitová jaskyňa. Jej vývin trval milióny rokov.

Počet obyvateľov k 31.12.2015 je 550
Výchova a vzdelávanie:
V súčastnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
– predškolskú výchovu : Materská škola Ochtiná
– základné vzdelanie poskytuje Základná škola Ochtiná 1 – 3. roč. a Základná škola
Slavošovce 4 – 9. ročník.

Zdravotníctvo:
Zdravotná starostlivosť občanom našej obce je poskytovaná v obci Štítnik a Slavošovce, kde sa
nachádza praktický lekár, detský lekár a lekáreň.

Sociálne zabezpečenie:
Obec nemá vyškolené vlastné sociálne pracovníčky, ktoré by zabezpečovali opatrovateľskú
službu. Najbližšie zariadenia pre seniorov je Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v
Rožňave.

Symboly obce: vlajka, erb

Identifikačné údaje:
Názov: Obec Ochtiná
Adresa: Obec Ochtiná, Ochtiná č. 52, 049 35 Ochtiná
IČO: 00328600
DIČ: 2020961503
Právna forma: obec
OKEČ: 75 110
SK NACE: 84 110 – všeobecná vnútorná správa
Okres: Rožňava
Kraj: Košický
Tel.: 058/7882670
Mail: ochtina@stonline.sk
Stránka: www.ochtina.ocu.sk

3. Obec a jej úlohy
Obec je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou,
ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí samostatne hospodári s
vlastným majetkom a vlastnými príjmami, pričom výkon samosprávy je definovaný v zákone č.
369/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Základnou úlohou obce pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
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
správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý
sa preniesol na obec.

4. Starosta obce
V komunálnych voľbách, ktoré sa konali dňa 15.11.2014 bol zvolený starosta Marián Kapusta.
Starostu volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky.
Jeho funkcia je verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v
majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v
administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

5. Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi obce, ktoré sa konali 15.11.2014. Poslanci sa volia na volebné obdobie štyroch
rokov a zastupiteľský zbor je zložený zo 5 poslancov.

6. Hlavný kontrolór
Ján Kováč bol do funkcie hlavného kontrolóra opätovne zvolený obecným zastupiteľstvom na
funkčné obdobie od 1.1.2011 – 31.12.2016, nakoľko funkčné obdobie mu končilo k 31.12.2010.
A/ V zmysle § 18a, a § 18b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vykonávanie funkcie hlavného kontrolóra
obce za obdobie od 1.1.2011 – 31.12. 2016, ako spoločný kontrolór viacerých obcí združených v
Mikroregióne Štítnická dolina, a to na skrátený pracovný úväzok.

7. Obecný úrad
Obecný úrad je orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a
administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obce k 31.12.2015
Marián Kapusta - starosta obce
Alena Kapustová – administratívna pracovníčka

8. Služby obce
–
–
–
–
–
–
–
–

Potraviny COOP Jednota
Potraviny Emil Boldi
Pohostinstvo Marián Nemčko
Pozemkové spoločenstvo lesných a pasienkových pozemkov Ochtiná
Lesná spoločnosť Hrádok – Hricovská
Lesné družstvo Slavošovce
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Roštári
Slovenská pošta

9. Účasť obce v združeniach
Združenie obcí Mikroregión Štítnická dolina. /združených je 18 obcí/

10. Spoločné úradovne zabezpečujúce prenesený výkon štátnej správy
Stavebný úrad Štítnik
Školský úrad Štítnik

11. Obecná knižnica

V obecnej knižnici sa nachádza 2243 kníh a zviazaných periodík. Knižnica je umiestnená pri
klube dôchodcov.

12. Kultúra a šport
V roku 2015 sa uskutočnili tieto kultúrno – spoločenské podujatia:
– V mesiaci máj sa uskutočnil spoločný výstup na Hrádok spojený s prehliadkou aragonitovej
jaskyne

Financovanie obce
13. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2014 uznesením č. 7/2014
V priebehu roka 2015 bol rozpočet upravovaný celkom dva krát a to:
- prvá úprava schválená dňa 15.07.2015 uznesením č. 19/2015,
- druhá úprava schválená dňa 9.12.2015 uznesením č. 29/2015
.

- Po tejto zmene bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet obce k 31.12.2015
Rozpočet obce v € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce - prebytok

350331
350331
0

z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

269021
269021
0

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

0
81310
-81310

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

81310
+ 81310

 3 -

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v €
Rozpočet
350331

Skutočnosť
349705

% plnenia
99,82

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet
156440

Skutočnosť
155099

% plnenia
99,14

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 139 090,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 139 090,- €, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 11 250,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 11 503,- €, čo je
102,25 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli zinkasované vo výške 7 907,- €, dane zo stavieb
boli vo výške 3 596,- € . K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške
3789 €.
c) Daň za psa bola zinkasovaná v čiastke 440,- €. Nedoplatky k 31.12.2015 sú evidované v čiastke
297,-€
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol zinkasovaný v čiastke 4066,- €.
Nedoplatky na tomto poplatku sú evidované v čiastke 14 108 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet
5402

Skutočnosť
5026

% plnenia
93,04

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 550,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 364,- €, čo je
65,4 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 62,- € a príjem z prenajatých
budov, priestorov a objektov vo výške 302,- €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 4 850 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 5 754,- €, čo je
118,6 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov v sume 916,- € za overovanie, za
poskytované služby v čiastke 3 641,- € a poplatky za MŠ a ŠD v čiastke 105,- €. Príjmy z úrokov
na finančných účtoch boli v čiastke 2 € a príjmy z dobropisov boli v čiastke 1 090,- €.

 4 -

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13
14
15

Poskytovateľ
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Krajský školský úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Obvodný úrad
MŽP SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
VÚC Košice
MPC Prešov
Fond sociálneho rozvoja
Krajský školský úrad
MV SR
OÚ Košice
Spolu

Suma v €
10022
930
1682
43
412
173
304
5147
1035
5000
13450
18310
50122
499
49
107178

Účel
Aktivačná činnosť
Školské pomôcky
Dotácia pre materskú školu
Skladník COP
Voľby
Register obyvateľstva
Dotácia na bežné výdavky
Strava pre deti v HN
Rodinné prídavky
Vydanie buletínu o obci
Dotácia na asistenta učiteľa MŠ
Dotácia na terénnych soc. prac.
Dotácia pre ZŠ
DotáciaROEP
Dotácia na stavebný úrad

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet
0

Skutočnosť
0

% plnenia
0

V priebehu roka 2015 obec neeviduje žiadne kapitálové príjmy.
5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet
81310

Skutočnosť
81310

% plnenia
100,00

Jedná sa o prevod finančných prostriedkov ako zostatok z roku 2014 v čiastke 7 047,78,- €,
a 4 261,73,- € ako nevyčerpané finančné prostriedky zo základnej školy. Na zabezpečenie
realizácie investičnej akcie „Verejné osvetlenie v obci“ obci bola poskytnutá krátkodobá finančná
výpomoc od dodávateľa stavby v čiastke 70 000,- €. Vrátka týchto prostriedkov bude realizovaná po
obdržaní dotácie na predmetnú stavbu.
6) Mimorozpočtové príjmy:

V rámci mimorozpočtových prostriedkov bola na účte 472 - Sociálny fond na podpoložke
292 027 do príjmov zúčtovaná čiastka 889,78 € ako tvorba sociálneho fondu za pracovníkov obce.
- 5 -

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 v €
Rozpočet
350331

Skutočnosť
329351

% plnenia
94,01

Skutočnosť
253220

% plnenia
94,12

1) Bežné výdavky :
Rozpočet
269021
v tom :
Funkčná klasifikácia
0116 – Správa úradu
0160 – Voľby
,00320 – Požiarna ochrana
0443 – Stavebný úra
0451 – Miestne komunikácie
0510 – Nakladanie s TKO
0620 – Rozvoj obcí
0640 – Verejné osvetlenie
0820 – Kultúrny dom
08209 – Ostatná kultúra
0830 - Miestny rozhlas
0840 – Dom smútku
0911 – Materská škola
09802 – Školský úrad
09121 – Základná škola
09501 – Školský klub
10201 – Opatrovateľská služba
10701 – Sociálna pomoc škola
10580 - Terénna sociálna práca
Spolu:

Rozpočet
91426
412
1005
330
6742
7360
12057
2070
2215

Skutočnosť
84535
412
988
331
6743
7358
12052
2069
2236

v€
% plnenia
92,46
100
98,3
100,22
100,01
99,97
99,97
99,95
100,93

680
53279

670
53252

98,46
99,95

54384
6702
1943
7112
21304
269021

45588
6699
1946
7112
21229
253220

83,83
99,96
100,16
100
99,65
94,12

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 115 226,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015vo výške 109 348,- €, čo je
94,89 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby,
aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 38 358,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 38 333,- €, čo je 99,93
% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 113 477,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 103 583,- €, čo je
91,27 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary a služby.
- 6 d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 1 960,-,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 1 956,.- €, čo
predstavuje 99,72 % čerpanie. Jedná sa členské príspevky pre jednotlivé združenia v ktorých
je obec členom – ZMOS, ZMOHG, RVC, Mikroregióny v čiastke 747,- €, príspevok na pohreb
občana obce v čiastke 174,16 €, ktoré výdavky sú kryté príjmami na rodinné prídavky bola
vyplatená čistka 1 034,88 €,
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
81310
76132
93,63
V rámci investičných výdavkov v roku 2015 boli rozpočtované kapitálové výdavky v čiastke
81 310,.- € na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Celkové čerpanie na predmetnú akciu bolo v
čiastke 76 132,- €.
3) Výdavkové finančné operácie:
V rámci výdavkových finančnýh operácií neboli realizované žiadne výdavky.
4) Mimorozpočtové výdavky:
V rámci mimorozpočtových výdavkov boli v roku 2015 na účte 472 – Sociálny fond zúčtované
výdavky v celkovej čiastke 675,47 €. Jedná sa o výdavky príspevok na stravovanie zamestnancov v
čiastke 485,25 €, výdavky na rekondičný pobyt v čiastke 100,50 € a poplatky za vedenie účtu v
čiastke 89,72 €.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Rekapitulácia prebytku rozpočtu Obce na rok 2015
Rozpočet 2015:

Plnenie 2015

V Eur

%:

V Eur

Sumár príjmov

350331

349705

V tom: Bežné príjmy

269021

268395

0

0

81310

81310

Sumár výdavkov

350331

328676

V tom: Bežné výdavky

269021

252544

81310

76132

Kapitálové príjmy
Príjmy finančných operácií

Kapitálové výdavky
Výdavky finančných operácií

Výsledok
hospodárenia:

0

21029
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Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami
je prebytok rozpočtu obce vo výške 21 029,- €.
Stav finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch a zostatku v pokladni k 31.12.2015
bol v celkovej čiastke 21 025,72 € + zostatok na účte cenín za nespotrebované stravné lístky v
čiastke 3,15 , teda celkom 21 028,87 . Od tohoto stavu je však potrebné odpočítať zostatok
finančných prostriedkov na účte sociálneho fondu obce v čiastke 1 633,23 €. Takto upravený
zostatok finančných prostriedkov obce je v čiastke 19 395,64 €.
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 peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú :
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené pre základnú školu na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 8 795,39 € a to na :
- Bežné výdavky vo výške
8 795,39 €,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku 2016 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 54 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Po vylúčení uvedených finančných prostriedkov z celkového prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2015 je konečný prebytok v čiastke 10 600,25 €.
Pretože Obec Ochtiná tvorí iba rezervný fond, navrhujeme Obecnému zastupiteľstvu
celý prebytok hospodárenia za rok 2015 v čiastke 10 600,25 € preúčtovať na účet rezervného
fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.20015
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS,
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v €
1418,92
889,78

675,47
1633,23
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6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. štátnemu rozpočtu
b. štátnym fondom
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a štátnym
fondom.
A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť :
- kapitálové výdavky

Obv. úrad
Obv. úrad
VÚC
MPC
Fond soc. rozvoja

Dotácia na voľby
Dotácia na REGOB
Dotácia publikáciu
Dotácia na asistrenta MŠ
Dotácia TSP

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2015

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2015

412
173
5000
13450
18310

412
173
5000
13450
18310

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

0
0
0
0
0

C. Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v €
Finančný dlhodobý majetok /063/ - Vodárenské akcie
Stav k 1.1.2015
Prírastky
Úbytky
Obstarávacia cena
97556,93
Oprávky
Zostatková cena

Stav k 31.12.2015
97556,93
97556,93

Obec bezodplatne získala cenné papiere Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:
v počte 2 939 ks akcií v menovitej hodnote 33,19 € za 1 ks.
Dlhodobý hmotný majetok /021/ Stavby
Stav k 1.1.2015
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2015
Obstarávacia cena 419542,52
76132,28
495674,8
Oprávky
206411,29
15129,-221540,29
Zostatková cena
274134,51
V roku 2015 obec do majetku zaradila realizovanú stavbu a to rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci v celkovej čiastke 76 132,28 €.
-
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Dlhodobý hmotný majetok /022/ - Stroje, prístroje, zariadenia
Stav k 1.1.2015
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2015
Obstarávacia cena
24415,5
24415,5
Oprávky
23108,9
1205,-24313,9
Zostatková cena
101,6
V roku 2015 neboli do tohoto majetku zúčtované žiadne prírastky.
Dopravné prostriedky /023/
Stav k
1.1.2015
Obstarávacia cena 18123,48
Oprávky
17960,75
Zostatková cena

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.2015
18123,48
18123,48
0

162,73

Dlhodobý hmotný majetok /028/
Stav k
Prírastky Úbytky
Stav k 31.12.2015
1.1.2015
Obstarávacia cena 50222,54
15336,04
65558,58
Oprávky
50222,54
15336,04
65558,58
Zostatková cena
0
V priebehu roka 2015 bol do majetku obce zaradený nákup rôzneho náradia a prístrojov, nábytku,
plynofikácie ZŠ, nákup plechového garáža, miešačky, a pod. K tomuto majetku bol zároveň
vykonaný aj jednorázový odpis.
Majetok na účte 031 - Pozemky
Stav k
1.1.2015
Obstarávacia cena 7802,91
Oprávky
Zostatková cena
7802,91

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.2015
7802,91
7802,91

Obstaranie dlhodobého majetku
Obec na účte 042 - rozostavané investičné akcie neeviduje žiadne nedokončené stavby alebo
stroje.
Obežný majetok
a/ pohľadávky
Suma v €

Účet

315 – ostatné pohľadávky
318 – pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové
319 – pohľadávky za daňové príjmy obce
Spolu:

- 10 -

14604,1
4453,47
19057,57

Pohľadávky pozostávajú z pohľadávok daňových a nedaňových:
Účet 318 :
1. Neuhradené poplatky za služby a nedoplatky za smeti v čiastke 14 604,10 € čo je o
2 129,66 € nárast oproti predchádzajúcemu roku.
Účet 319:
1. Pohľadávky na dani z nehnuteľnosti a dani za psa vo výške 4 453,47 € čo je zníženie týchto
pohľadávok o 285,40 € oproti predchádzajúcemu roku.

b/ finančný majetok:
Účet

Suma v

261 - pokladnica

€

0

213 - Ceniny – stravné lístky v pokladni

3,15

221 - Základný bežný účet

19392,49

221 – Základný bežný účet sociálneho fondu

1633,23

Vlastné zdroje krytia majetku:
a/ krátkodobé záväzky
Účet
Suma v €
321 – dodávatelia
1902,09
323 – ostatné záväzky – rezervy na dovolenku
0
331- zamestnanci
0
357- ostatné zúčtovanie – nevyč.dot.
8795,39
472 – záväzky voči sociálnemu fondu
1633,23
Spolu
12330,71
b/ dlhodobé záväzky a zadĺženosť obce:
Obec v rámci záväzkov eviduje na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky čiastku 70 000,- €
ako poskytnutú finančnú výpomoc na realizáciu investičnej akcie - „rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci, ktorý záväzok bude zlikvidovaní po obdržaní dotácie z prostriedkov EU na
predmetnú akciu. Obec v súčastnosti neeviduje žiadny poskytnutý úver, takže úverová zaťaženosť
obce je nulová.
V Ochtinej, dňa 17. februára 2016
Marián Kapusta
starosta obce
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Záverečný účet za rok 2015 :

Záverečný účet za rok 2015 bol prerokovaný na riadnom verejnom zasadnutí OZ v
Ochtinej, dňa 07.04.2016
Záverečný účet za rok 2015bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Ochtinej
dňa 07.04.2016 , Uznesením č. 6
Schválený Záverečný účet za rok 2015 v obci obvyklým spôsobom /na dobu 15 dní/.
Zverejnený dňa 08.04.2016

starosta obce

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 10 600,25 € na :
- podľa uznesení obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
za rok 2015

