Konsolidovaná výročná správa
Obce Údol

z a r o k 2015

Arendáč Štefan
starosta obce

-1Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015
Názov obce : Údol
Kraj : Prešovský
IČO : 00330221
DIČ : 2020698878
Starosta obce : Štefan Arendáč
Kontrolór obce : Mgr. Jozef Jendrichovský od 1.6.2014
Počet členov Obecného zastupiteľstva : 5
Počet obyvateľov obce k 31.12.2015 : 383

História obce :
Obec leží v Ľubovnianskej vrchovine v nadmorskej výške približne 540 m 13 km od
okresného mesta. Založili ho Drugetovci na plavečskom panstve niekedy v 20 rokoch 14. storočia.
Obec má rozlohu 1316 ha.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1349 v listine, ktorou šoltýs Michal, syn Fabiána
predal svoj majetok v Ujlaku/Novej osade/ - lán poľa, pivovar a mlyn dvom spišským mešťanom.
V 14.-15. storočí obec patrila panstvu Plaveč. V roku 1427 mala 32 zdanených domov s pozemkami.
V roku 1755 obec vyhorela. Až do roku 1948 mala názov Ujak. Obyvatelia boli roľníci. Hlavným
zdrojom obživy bolo poľnohospodárstvo, po roku 1918 aj v súčasnosti JRD vzniklo v roku 1949.
Cirkevná kronika je vedená od roku 1786. V obci sa narodila spisovateľka a kultúrno – osvetová
pracovníčka Irina Nevická. V obci Je ZŠ s MŠ, gréckokatolícky a pravoslávny chrám
a prírodná pamiatka Skálky pri Údole.

Rozpočtová organizácia obce:
Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou v Údole ktorá má právnu subjektivitu.
Jednotriednu základnú školu navštevuje 9 žiakov od 1. do 4. ročníka.
V materskej škole je zapísaných 9 detí. Súčasťou Základnej školy s materskou školou je aj školská
jedáleň.
Budovy, stroje a zariadenia vo vlastníctve obce:
Obec má vo vlastníctve budovy: budova KD, základnú školu, požiarnu zbrojnicu, viacúčelová
plocha tenisových kurtov, celo obecný vodovod, budovu bývalého MNV, vodovodné potrubie, traktor

CG 13,5/90 1c3036,nákladné vozidlo IFA, rozhlasovú ústredňu, miestny rozhlas, verejné osvetlenie,
technické vybavenie k 6.b.j, obecná cesta, obklad v budove KD, akcie vodárenskej spoločnosti,
železný rošt, počítač, kopírovací stroj, strunová kosačka.

Podiely obce v spoločnostiach:
Obec má podiel v Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, kde vlastní 1 789 akcií, čo predstavuje
0,11 % podiel zo základného imania akciovej spoločnosti. Tieto akcie boli prevedené obci na základe
Zmluvy o bezodplatnom prevode akcií č. 200/2004/PVS zo dňa 6.2.2006.

Hospodárenie obce :
Obec Údol je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, ktorá združuje osoby,
ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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 svojho územia a potrieb obyvateľstva.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet
obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce,
obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým
osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Postupy účtovania
pre obce upravuje Opatrenie MJF SR MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácia, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a Opatrenie MF SR z 5. decembra
2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termín a miesto predkladania
účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie
územné celky.
Rozpočet obce bol tvorený vyrovnaný.

Úpravy rozpočtu v roku 2015 boli vykonané.
Bežné príjmy v €
Položky
Výnos dane z príjmov
Daň z nehnuteľnosti
Daň za psa
Daň za komunálne odpady
Príjmy z prenájmu pozemkov
Príjmy z prenájmu budov, objektov

Rozpočet po
úprave 2015
105577
8261
175
5070

Skutočnosť
2015
106,094,22
8244,67
171,5
4950

% plnenia
119,98
99,8
98
97,63

Skutočnosť
2014
92840,75
8302,28
178,5
5100,5

2540

2560

100,78

70

Ostatné poplatky
Poplatky z predaja výrobkov a služiebvodné
Ostatné príjmy- úroky
Spolu bežné príjmy
Príjmy ZŠ s MŠ zo ŠR
Príjmy –voľby ÚP,
AČ, ,REGOB
Spolu

Príjmy školy:
Vlastné príjmy školy
Zo štátneho rozpočtu

Spolu:

249

261,84

105,08

836,96

3250
1750,18
126 872,18

3160
1750,25,-

97,23
100

3372,5
0,4

127192,48
20773

100,25
88,14

110701,89
18016

12042,8

57,03

6419,59

160008,28

86,12

135137,48

461,98

108,86

20438
11254,92
158565,1

410

9532

9527,16

9942,-

9989,14

Rozpočet po
úprave 2015
120,54
165734,34
165854,88

446,33

5582,3

100,47

6028,63

Skutočnosť
2015
120,54

%
plnenia
100

Skutočnosť
2014
8,82

144 373,50
144494,04

87,12
87,16

0
8,82

Kapitálové príjmy v €
Položky
Predaj pozemkov
Zo ŠR
Spolu

Finančné operácie v €
Položky

Rozpočet po
úprave

Prevod prostriedkov z rezervného fondu
Prevod nevyčerpaných zo ŠR v roku 2015
Zo ŠR - KD

Príjmy spolu :

Skutočnosť

%
plnenia

202 175

165854,88

Spolu bežné , kapitálové, finančné operácie: 324 419,98

144494,04
506844,65

6308,82
156 23

141 446,30

Schválený rozpočet príjmov obce a ZŠ s MŠ bežné a kapitálové výdavky bol vo výške 146 970,- €
,
Upravený rozpočet bežných príjmov bol vo výške 158 565,10,-€

Skutočné príjmy predstavovali vo výške ,- 506 677,32 € , z toho bežné príjmy obce 160 008,28
ZŠ S MŠ 9 989,14,Kapitálový rozpočet z prenájmu pozemkov vo výške 120,54 zo ŠR na internet 144 494,04, FO
202 175,- internet.
Príjmy ZŠ s MŠ zo ŠR predstavovali 20 773,- €, granty a transfery zo ŠR 12 042,80,-

Z daňového úradu obec dostala z výnosu dane z príjmov 106 094,22- € . Výnos dane z príjmov
je poskytovaný na základe týchto kritérií:

počtu obyvateľov, nadmorskej výšky, veľkostného

koeficientu , počtu žiakov a detí a počtu obyvateľov starších ako 62 rokov.
Na dani z nehnuteľností sme vybrali celkom 8 244,67,- € , z toho na dani z pozemkov 6 237,13,- €,
na dani zo stavieb 1 943,63, € a na dani z bytov 63,91,- €.
.
Na dani za psa obec získala 171,50,- € .
Za zber , zneškodňovanie a prepravu odpadu obec od obyvateľov vybrala 4950,- €.

Z prenájmu pozemkov nám uhradilo PVOD 2,94.- €. z predaja pozemkov FO 117,60,- €
Príjmy z prenájmu priestorov a budov a verejného priestranstva boli vo výške 2277,- €,
predovšetkým za prenájom sály a užívanie verejného priestranstva. Najmä poplatok za prenajatú
plochu za viacrýchlostný internet.
Ostatné poplatky - správne poplatky a poplatky za potvrdenia predstavujú 223,- €
Príjem z predaja výrobkov a služieb bol vo výške - z toho 3 181,84,- príjem za odpredaj kuká
nádoby 21,84,Úroky z vkladov predstavovali 1,43,- €.
Príjem z dobropisov preplatok za energiu 1748,82,- €

Granty- obec dostala nasledovné granty a transféry:
Obec v tomto roku dostala transfery zo ŠR SR na bežné výdavky vo výške 32 815,80- €, z toho:
-

na prenesený výkon štátnej správy – školstvo

20 773,- €

-

voľby

-

na registráciu obyvateľstva

133,98,- €

-

zo ŠR AČ

11 317,33,- €

580,57

- dotácia na vojnové hroby

10,92

Prijaté granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Obec Údol v roku 2015 mala príjem kapitálových grantov zo ŠR v sume

144 373,50

Z prenájmu pozemkov PVOD Údol

120,50,-

Výdavky:
Bežné výdavky v €
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná oblasť

Rozpočet po
úprave 2015

48093,59

Skutočnosť
2015
48 836,47

%
plnenia
75,3

Skutočnosť
2014
49206,24

1261

1246,05

98,81

767,84

Všeobecné verejné služby – voľby
Ochrana pred požiarmi
Komunikácie

580,57
112
928

580,57
116
828

100
103,57
89,22

2864,35
48
537,21

Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obcí

11063

10474,58

94,68

9805,71

12343,11
1736,2

14 751,97
1969,01

119,51
113,4

5409,45
3676,95

5297

94,62

2477,78

105
3083

5012,23
351,49
625,65
3064

167,82
100,62

925,12
2517,72

300

214

71,33

43,9

81

607,27
80,16

98,96

510

84983,47

88611,78

104,26

Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Rekreačné služby
Ostatné kultúrne služby
Sociálne zabezpečenie
Civilná ochrana
Ochrana prírody a krajiny - hrádzky
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné služby – transfer cirkvi
Pred primárne vzdelávanie
Základné vzdelávanie - CVČ
Spolu:

78 790,30

Kapitálové výdavky:

Rekonštrukcie a modernizácie : 5000
Na združené prostriedky nakladanie s odpadmi:

schválený upravený skutočnosť % plnenia

8150,31

Finančné operácie v €
Funkčná klasifikácia
Obce
Spolu

Výdavky obce spolu :
Výdavky ZŠ s MŠ

Výdavky celkom :

3679,69

100,-

Rozvoj obci: internet :
Projektová dokumentácia dom smútku: 10 000,-

Spolu kapitálové výdavky:

6882,31 84,44

173 248,20 173 248,20 100

15100,-

181398,51- 1201,31

3679,69

Rozpočet po
úprave 2015
-

Skutočn2015

%
plnenia

266381,98

442042,29

165,99

82623,78

67980

65937,08

96,99

62374,9

334,361,98

507979,37

151,92

144998,68

173300
173300

Skutočné výdavky obce a ZŠ predstavovali 154 548,86- €, z toho bežné výdavky ZŠ 65937,08,- €
Obec bežné výdavky : 88 611,78
kapitálový rozpočet obce: 180 130,51
Finančné operácie výdavkové: 173 300
Plnenie rozpočtu obce podľa položiek:
611 - Mzdové náklady – tarifný plat predstavoval

28 116,66- €

z toho
obec 01.1.6.

19 596,56

0,1.1.2 kontrolór obce

717,-

0.1.6.0 verejné služby

37,26-

0.6.2.0 rozvoj obci

7 765,84

621001, Príplatky predstavovali

2090,32

z toho osobný príplatok

2090,32

01.1.1.6. referentke obce

2090,32

621, 625 - Poistné odvody predstavujú

12 027,73

z toho zdravotné poistenie 3342,57,- €, nemocenské 519,35,- €, starobné 4 853,66,- €, úrazové
306,11,- €, invalidné 985,59,- €, PvN 344,52- €, rezervný fond 1675,93- € / v tomto poistnom sú
zahrnuté aj odvody z finančných prostriedkov zo ŠR, REGOB, voľby AČ/.
627 príspevok do DDP

799,40-

631001- cestovné výdavky boli vyplatené vo výške

1 618,92- €,

Z toho obce:

01.1.1.6

1313,87

Dovoz stravy:

1.0.2.0.2

305,05

632001- za elektrickú energiu obec zaplatila
0.1.1.1.6

obecný úrad

3 340,-€
1 716,- €,

0.6.4.0 verejné osvetlenie

1488,-

0.3.2.0 požiarna ochrana

116,-

0.1.6.0 verejné služby – voľby
632003 –Poštové služby a telekomunikačné výdavky predstavovali

20,960,48,- €,

z toho
0.1.1.1.6obecný úrad

924,53

0.1.1.1registeobyvateľstva

22,50

0.1.6.0. verejné služby

13,45

632004 –01.1.1.6 Komunikačná infraštruktúra –

68,97

výdavky na internetové služby boli vo výške

68,97,-€

633004 – 01.1.1.6 –výpočtová technika - nákup strojov

445,49-

633006 Všeobecný materiál

6 468,07

1.1.1.6 - výdavky na kancelárske potreby, tlačivá,
0.5.1.0 nákup kuka nádob
0.6.2.0 rozvoj obci
0.8.2.0. - kultúrne služby

4 286,20,62,40
162,26
137,87

06.4.0 – materiál – nákup svietidiel
6.3.0

-

1 199,44
materiál

voda-

592,906.3.1
01.6.0

- voľby

54,97,-

633009 -01.1.1.6 Nákup kníh, novín a časopisov výdavky predstavovali

14,21,€ ,

633016 – 01.1.1.6 Reprezentačné výdavky

231,87,-

633015- 01.1.1.6 –Palivo- do kosačky výdavky predstavovali

67,29,-

634004 -0.1.6.0 – prepravné voľby

30,06

634002- servis a údržba počítača

72,-

634001 – palivá , mazivá kosačka
635002 Údržba výpočtovej techniky regob
635006 - V rámci údržby budov, priestorov a objektov
0.8.3.03

údržba MR

0.4.6.0 – údržba MK
635009 Softvér , licencie upadate

196,97,24,50,581,11,
43,90,537,21
462,04,-

636001 – Za prenájom

1,-

637001 – Školenia, kurzy

13,-

637004-Všeobecné služby predstavovali

13 405,22,- €.

V tom sú zahrnuté výdavky
0.1.1.1.6 – správa obecného úradu

1 622,32,- €

05.1.0 - vývoz TKO, NO, vývoz skla a plastov, spracovanie bioodpadu

9 391,61,- €,

0.6.3.0 – voda

2 391,29,-

637012 – Náklady na poplatky a odvody predstavovali

512,73, € ,

z toho
01.1.2 poplatky banke

218,73-, € ,

05.1.0 - osobitné poplatky za vývoz odpadu

251,62,- € .

01.1.1.6.- správa obecného úradu

42,38,- €

637014 - Na stravovanie bolo vynaložených

1 408,45,--

na stravné lístky v hodnote 3,- € (55 % z hodnoty stravného lístka) , z toho
01.1.1.6 – obecný úrad

1 299,- €

0.6.2.0 – rozvoj obce

109,45,-

637016- na účet sociálneho fondu sme odviedli
637026 – na odmeny a príspevky - poslancom bolo vyplatených
z toho:- 01.1.1.6 odmeny poslancom
0.1.6.0 verejné služby – voľby

131,11,- €,
2 201,87578,- € ,
1623,87,-

637027- Dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti - obec vyplatila na dohody 4 412,20,- €, a
to: 01.1.1.6 časť odmeny dohodu

927,- €

0.6.3.0 odmena vodovod

665,- €

08.2.0.9 odmena kronikárke a ZPOZ

120,- €,

10.2.0.2 za rozvoz stravy

2 121,80,- €

0.1.6.0- Voľby

83,45,- €

0.6.4.0 Verejné osvetlenie

800,-

0.1.1.1.6 Nemocenské dávky

129,40,-

641012- poplatok CVČ

69,61

642002-transfer neziskovým organizáciám

500,-€

Z toho:
0.1.1.l.6 Obce

500,- €

642006 na členské príspevky

69,54

z toho 0.1.1.1.6 obce

69,54,-

Čerpanie bežného rozpočtu obce

77 778,46,- €

Čerpanie kapitálového rozpočtu obce v roku 2014 bolo v sume

6 308,82,-

Čerpanie výdavkov školy

ZŠ

MŠ

Školská jedáleň

Spolu

Mzdy a odvody

22131,4

27527,11

9678,67

59337,18

energie

878,28

1159

609,72

2647

Poštové, telefón,
cestovné
Materiál a údržba

132,21

137,77

110,04

380,02

374,78

1149,53

76,32

1600,63

Služby

421,23

1224,88

146,95

1793,06

Kapitálový
rozpočet
Spolu

23937,9

31198,29

10621,7

65757,89

V konsolidačnom balíku k 31.12. 2015 je evidovaný neobežný majetok vo výške 562508,31 €,
z

toho budovy a stavby 391 914,29 €,

dopravné prostriedky 9 987,08 €, pozemky 50 208,18

dlhodobý nehmotný majetok 433,87,- samostatné hnuteľné veci 9 354,19,-

Obec má 1 789 akcií v PVS, ktorých hodnota je 59 383,92 – dlhodobý finančný majetok.

Odpisy k stavbám, nehnuteľným veciam predstavujú 325 479,05,- € , odpisy k drobnému
dlhodobému majetku predstavujú 433,87,- € .
Zostatková cena neobežného majetku predstavuje 217 551,12,- €

Obežný majetok – evidujeme vo výške 6 031,90,- €,
Pohľadávky obce boli vo výške 410,- € ,-

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2015

ZBÚ obec

16 180,56- €

Decentralizačný účet :

67,27,-€

Účet SF analytika obec

39,01,- €

Účet ŠJ :

128,60,- €

Príjmový účet ZŠ

16,-

Sociálny fond ZŠ :

194,34- €

Pokladňa ZŠ

0,06,- €

Ceniny :

0,- €

_____________________________________________________________________

Spolu:

16 625,84

Záväzky predstavovali 21 480,38,- €, z toho záväzky voči zamestnancom (mzdy 12/2014) 7 051,36,- €,
odvody do poisťovni 3 671,58,€, daň z príjmov 484,47 €, dodávatelia 7 103,02,- € , obecný úrad -6920,11
182,91 ZŠ,- €, iné záväzky 3102,04 €. z toho obec 97,-.3005,04 ZŠ prijaté preddavky ZŠ 67,91,-€

Záväzky SF boli vo výške 185,60,- €,-

Výkaz ziskov a strát:
Rok 2014

Rok 2014

náklady

173121,01 178456,28

Výnosy

338 156,10 159431,04

Výsledok hospodárenia

165035,09 -19025,24

Výsledok hospodárenia konsolidovaného celku po zdanení predstavuje 0,23
165 034,86 €
Vypracovala: Kollárová Helena
Arendáč Štefan
starosta obce
V Údole 8.6.2015

