OBEC ÚHORNÁ

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2014
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Obec Úhorná
1. ÚDAJE O OBCI
Obec Úhorná je samostatný územný samosprávy a správy celok Slovenskej republiky, združuje osoby,
ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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 potreby obyvateľov.
Identifikačné údaje:
Názov
Adresa
IČO
DIČ
Právna forma
Deň vzniku
Počet obyvateľov

Obec Úhorná
Úhorná 29, 055 66 Smolník
00329711
2021259482
Právnická osoba
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
K 31. 12. 2014 mala obce Úhorná 146 občanov.

Rozloha obce

882,7 ha

Vznik obce:
1383 Ohary, 1437 Ohor, 1773 Uhorna, 1920 Uhorná, od 1927 Úhorná, maďarsky
Uhorna, Dénes, úhorniansky - Úhorňan, Úhornianka.
Obec bola založená na základe valašského práva. Patrila panstvu Krásna Hôrka.
Obyvatelia sa živili chovom oviec, pálením dreveného uhlia, povozníctvom, prácou v lese
a baniach, neskoršie v tabakovej továrni v Smolníku. V obci bolo tiež rozvinuté tkáčstvo.

Symboly obce:
Erb obce a vlajka obce.
Základné orgány obce:
 obecné zastupiteľstvo
 starosta obce
Obecné zastupiteľstvo obce Úhorná je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali dňa 15.12.2014 na obdobie 4 rokov.
Poslanci:
 Gabriela Baranová – zástupca starostu
 Mária Brutovská
 Štefan Oravec
 Ondrej Slavkovský
 Mária Šomšáková
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Obecné zastupiteľstvo v obci Úhorná rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach
života obce. Každé obecné zastupiteľstvo sa konalo v zasadačke obecného úradu. Ustanovujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 4.12.2014. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa
konali: 25.3.2014, 25.6.2014, 25.9.2014, 4.12.2014.
Za starostu obce bol zvolený:
Roman König
Obecný úrad:
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obce:
Katarína Lendacká – samostatný odborný referent
Komisie:
Obecné zastupiteľstvo zriadilo 2 komisie:
1. Komisia pre ochranu verejného poriadku a pre nezlučiteľnosť funkcií na ochranu verejného
Záujmu:
Predseda: Ondrej Slavkovský
Členovia: Gabriela Baranová, Mária Brutovská, Štefan Oravec, Mária Šomšáková
2. Inventarizačná komisia:
Predseda: Gabriela Baranová
Člen: Mária Brutovská
Schválené právne normy:
V danom roku boli schválené tieto Všeobecne záväzné nariadenia:
1/2014 – o nakladaní s odpadmi
2/2014 – o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp
3/2014 – ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 ktorým sa určujú miestne dane a poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2. EKONOMIKA OBCE
Rozpočet obce na rok 2014 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku,
ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet je súčasťou
verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet obce obsahuje príjmy
a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
pôsobiacich na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov
a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtu obce:
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- podiely na daniach v správe štátu
- dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy:
- k rozpočtu iných obcí
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy.
V rozpočte sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet obce
Úhorná na rok 2014 bol zostavený v súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové
výdavky a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2014 bol postavený ako vyrovnaný.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2013 uznesením č. 11/2013.
Porovnanie rokov 2014 a 2013
Rok 2014
Rozpočet obce

Príjmy v €

Výdavky v €

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet

46552,53
0

48 546,77
0

Hospodárenie
obce
-1994,24
0

Spolu BR + KR

46537,97

48 546,77

-1994,24

Finančné operácie
RK 454001
Spolu BR+KR + FO

3149,52

0

3149,52

49702,05

48 546,77

1155,28

Rok 2013
Rozpočet obce

Príjmy v €

Výdavky v €

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet

40798
0

48984,3
0

Spolu BR + KR

40798

49984,3

0

0

40798

48984,3

Finančné operácie
RK 454001
Spolu BR+KR + FO

Hospodárenie
obce - prebytok
-8186,3
0
-8186,3
0
-8186,3

Komentár k príjmovej časti v roku 2014
Bežné príjmy – Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 15 597,97 € bol skutočný príjem vo výške 15 597,97 €, čo
predstavuje 100 % plnenie.
P Poskytovateľ
.
č

Suma v €

Účel
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.
1
.
2
.
3
.
4
.

Ministerstvo financií SR

5580

Výmena okien a dverí na KD

Ministerstvo financií SR

1230

Voľba prezidenta + voľba prezidenta II.

Ministerstvo financií SR

673,76

Voľba do EP

Ministerstvo financií SR

552,08

Komunálne voľby

Ministerstvo financií SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR-OÚ Košice
Okresný úrad Košice
MAS Hnilec-mikrogrant

47,52
2667,3
4667,38
135,45
30,26
13
42,8

REGOB
Dávky v hmotnej núdzi
Rodič.prísp.+prídavky na deti
Aktivačné práce
Starostlivosť o vojnové hroby
Starostlivosť o životné prostr.
Vecné ceny-Tajch Tag 2014

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Bežné príjmy v tom – daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
29 390,-

Skutočnosť k 31.12.2014
29 384,42

% plnenia
100,0

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve :
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 23875 € z výnosu dane z príjmov boli k
31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 23 873,97 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 3 385 bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 3 377,37 €, čo je 99,8 % plnenie.
Skutočné príjmy dane z pozemkov boli vo výške 2 654,73 €, dane zo stavieb boli vo výške 722,64 €.
K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 91,67 €.
c) Daň za psa - skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 73,04 €.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad : skutočný príjem k 31. 12. 2014
vo výške 2 060,04 €.
Bežné príjmy v tom – nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
1 475,-

Skutočnosť k 31.12.2014
1 457,83

% plnenia
98,8

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:
Z rozpočtovaných 648 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 632,47, čo je 97,6 % plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjem z divident v sume 417,47 €, príjem z prenajatých pozemkov v sume
200 € a príjem z prenajatých budov,priestorov a objektov v sume 15 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby:
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 142€ bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 142 €, čo je 100 % plnenie.
Poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb
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Z rozpočtovaných 685 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 683,26 €, čo je 99,7 % plnenie. Ide o
platby za geologické práce – prieskumné územia vo výške 298, ďalej za predaj KUKA nádob, vyhlásení
v rozhlase a kosenie krovinorezom.
Kapitálové príjmy - za rok 2014 obec nemala žiadne kapitálové príjmy.
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
49 687,49
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná oblasť
Vš.ver.služby inde nekl.-voľby
Ochrana pre požiarmi
Všeobecná pracovná oblasť
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Verejné osvetlenie
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spol.služby
Sociálna pomoc občanom
SPOLU

Skutočnosť k 31.12.2014
48 546,77
Rozpočet
32 697,95
230,00
2 455,84
80,00
185,45
430,00
5 034,57
1 030,00
110,00
70,00
7 363,68
49 687,49

% plnenia
97,7
Skutočnosť
32 049,95
225,87
2 455,84
80,00
184,21
52,52
5 019,13
940,00
103,58
131,99
7 303,68
48 546,77

% plnenia
98,0
98,2
100,0
100,0
99,3
12,2
99,7
91,3
94,2
188,6
99,2
97,7

PREHĽAD AKTÍV A PASÍV
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho: dlhodobý nehmotný majetok
dlhodobý hmotný majetok
dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho: zásoby
Zúčtovanie medzi subj.VS
pohľadávky
finančný majetok
Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlh.
Poskytnuté návr.fin.výpomoci krát.
Prechodné účty aktív
SPOLU

2014
35 770,92
13 168,41
22 602,51
4 660,08
250,00
27,20
685,87
3 697,01
35,76
40 466,76

2013
37 006,92
14 404,41
22 602,51
6 210,65
250,00
283,76
5 658,66
18,23
86,17
43 303,74
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PASÍVA
Názov

2014

2013

Vlastné zdroje krytia majetku

40 466,76

43 303,74

Z toho: fondy účtovnej jednotky
výsledok hospodárenia

38 258,32

40 790,73

2 208,44

2 513,01

Záväzky
Z toho: rezervy

862,00

zúčtovanie medzi subj. VS

115,09

dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky

84,59

70,23

2 008,76

1 580,78

40 466,76

43 303,74

Bankové úvery a ost.príj.výpomoci
Prechodné účty pasív
SPOLU

3. NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA
Obec v roku 2014 nemalo žiadny náklad na výskum a vývoj
4. NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV
A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ
JEDNOTKY
Obec je vlastníkom akcií Popradskej vodárenskej spoločnosti a.s. v počte 651 CP, menovitá
hodnota je 33,19 EUR a podiel z emisie je 0,04 %.
7. ÚDAJE O ORGANIZAČNÝCH ZLOŽKÁCH V ZAHRANIČÍ
Obec nemala v roku 2014 organizačnú zložku v zahraničí
8. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ALEBO VYROVNANIE STRATY
REKAPITULÁCIA PLNENIA ROZPOČTU OBCE ÚHORNÁ ZA ROK 2014
V EUR
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Rozpočet obce

Príjmy v €

Výdavky v €

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet

46 552,53
0

48 546,77
0

Spolu BR + KR

46 552,53

48 546,77

Finančné operácie
RK 454001
Spolu BR+KR + FO

3 149,52

Hospodárenie obce
- prebytok
-1 994,24
0
-1 994,24

0

49 702,05

+ 3 149,52

48 546,77

+ 1 155,28

Prebytok rozpočtu v sume 2 509,65 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov je
zdrojom rezervného fondu.

Prebytok hospodárenia

1 155,28 €

Stav na účte rozpočtového hospodárenia
Stav v pokladnici
Rozdiel

993,85 €
161,43 €
0

Kontrola peňažných prostriedkov a plnenia rozpočtu:
Rozpočtové príjmy
Rozpočtové výdavky
Rozdiel

49 702,05 €
48 546,77 €
1 155,28 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond min. vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového
roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte – analytika 22112. O použití rezervného fondu
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

Počiatočný stav k 1.1.2014
Prírastky – z prebytku hospodárenia

3097,01
2509,65

Úbytky
Konečný zostatok k 31.12.2014

3149,52
2457,14

Sociálny fond
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Obec vytvára sociálny fond vo výške 0,6 % z hrubých miezd. Vedie na samostatnom bankovom
účte – analytika 22111.
Suma v €

Sociálny fond
Počiatočný stav k 1.1.2014

70,23

Prírastky – povinný prídel

14,36

Úbytky - iné

0
84,59

Konečný zostatok k 31. 12. 2014

9. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Z hľadiska budúcich cieľov obec Úhorná aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov plniť
hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátne správy, tak ako je to
stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie
starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.
10. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO
OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA
V účtovnej jednotke nenastali udalosti osobitného významu, po skončení účtovného obdobia , za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa t. j. rok 2014.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014.

Úhorná, 13.7.2015
Vyhotovil: Katarína Lendacká
Schválil:
Roman K ö n i g
starosta obce

