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1. Základná charakteristika obce Šarišské Dravce  

      
 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.  
 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. Obec Šarišské Dravce je zriaďovateľom rozpočtovej 
organizácie Základnej školy s materskou školou a príspevkovej organizácie Obecná knižnica 
Šarišské Dravce 
 Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa a 
konsolidovaná výročná správa.  

 
Identifikácia ú čtovnej jednotky  
Názov: Obec Šarišské Dravce  
Sídlo:  Šarišské Dravce č. 109 
Pošta:  082 73 Šarišské Dravce  
IČO:  00327794  
DIČ:  2020732241  
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Bujňák 
 
 
1.1 Geografické údaje 

 
 Geografická poloha: Obec Šarišské Dravce leží v severnej časti Šarišského podolia, 
v hornej časti doliny Torysy, ktoré sú súčasťou Spišsko-šarišského medzihoria. Obec je 
vzdialená 39 km od krajského mesta Prešov a 20 km od okresného mesta Sabinov  
 Susedné obce: Obec Šarišské Dravce susedí s obcami Poloma a Krásna Lúka severne, 
Torysa a Brezovica južne a s Obcou Oľšov východne.  
 Celková rozloha obce:  celý šarišskodravecký chotár má rozlohu 630 ha. 
 Nadmorská výška: Stred obce sa nachádza vo výške 360 m n. m. a v chotári je výška 
345 – 654 m n. m. 
 
1.2 .   Demografické údaje  
 
 Hustota  a počet obyvateľov:  135,08 obyv./km2 , počet obyvateľov k 31.12.2013 = 
1255 
 Národnostná štruktúra: (podľa údajov ŠÚ SR z roku 2011) 
počet obyvateľov = 1255, z toho slovenská národnosť = 1253, česká národnosť = 1, moravská 
národnosť = 1,  
 Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: (podľa údajov ŠÚ SR z roku 
2011) rímsko-katolícka cirkev = 1250, grécko-katolícka cirkev = 4, bezvyznania = 1 
 Vývoj počtu obyvateľov:  k 1.1.2014 =1255, k 1.1.2013 =1255, k 1.1.2012 = 1256, 
     k 1.1.2011 = 1260, k 1.1.2010 =1267, k 1.1.2009 = 1270 



 
 
1. 3.     Symboly obce 
 
 Erb obce: V modrom štíte odetý muž so zlatými vlasmi, čiernym klobúkom a 
čižmami, ktorému na ľavej ruke sedí zlatý sokol a v pravej ruke drží remeň zlatej tanistry.  
 
 Vlajka obce: Pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách – biela, žltá, čierna. 
 
 Pečať obce:  Pečať je okrúhla, uprostred je vyobrazená postava roľníka, ktorý rozsieva 
zrno a v druhej ruke drží nádobu, pravdepodobne vedro a kruhopisom OBEC ŠARIŠSKÉ 
DRAVCE. 
 
1. 4.      Logo obce – obec nemá logo. 
 
 
1. 5.     História obce  
 
 Šarišské Dravce patrili medzi staršie dediny na majetku Torysa. V roku 1295 spišský 
biskup Jakub potvrdil uvedenie farára Petra do farského kostola v Toryse. Z tohto roku 
pochádza aj prvá písomná zmienka o obci. V tejto listine sa uvádza, že súhlas k menovaniu 
farára Petra dali aj richtár a obyvatelia Šarišských Draviec. Vychádzajúc z názvu /Dorauch, 
Drauch/ dá sa predpokladať, že Šarišské Dravce existovali už v 11. storočí a obyvatelia boli 
príslušníkmi Abanovohradského, neskôr Šarišského hradu. Názov obce sa postupne menil a 
vyvíjal, od roku 1927 má obec názov Šarišské Dravce. 
 
1. 6.    Pamiatky   
 
Kaštieľ, pôvodne renesančný pochádza zo začiatku 17. storočia. Predstavuje typ kaštieľa 
s dvoma hradnými vežami. V roku 1794 bol prestavaný a rozšírený, pričom sa zaoblil priestor 
medzi nárožnými vežami. Zároveň bolo pristavané severné klasicistické krídlo. Jednotlivé 
budovy uzatvárajú nádvorie, ktoré je prístupné cez klasicistickú bránu. Kaštieľ v tomto 
období prechádza rekonštrukciou. 
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej je pôvodne gotický zo 14. storočia. V roku 1657 vyhorel, 
ale hneď bol rekonštruovaný. Po roku 1753 bol barokizovaný aj interiér. 
 
1. 7. Významné osobnosti obce -  V obci sa narodil Ľudovít Smrecsányi, ktorý sa stal 
arcibiskupom v Jágri a Pavol Smrecsányi, ktorý bol biskupom vo Veľkom Varadíne. 
 
1. 8.   Výchova a vzdelávanie  
 
 V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:  

− základná škola  s právnou subjektivitou  (1.- 9. ročník), zriaďovateľom je Obec 
Šarišské Dravce 

− riaditeľ školy: Mgr. Albert Pistrák 
kontakt: tel.:  0915 880 931 
 
 
 
 



 
1. 9.     Zdravotníctvo 
 
 Zdravotnú starostlivosť v obci  poskytuje praktický lekár MUDr. Valér Ortančík. 
V roku 2013 bola ambulancia detského lekára presunutá do susednej obce Torysa. 
 Polikliniky so špecializovanými ambulanciami sa  nachádzajú  v mestách Lipany a  
Sabinov.  
 
1. 10.   Sociálne zabezpečenie 
 
 Sociálne služby v obci zabezpečuje opatrovateľská služba, ktorá je napojená na obec. 
Zamestnáva 4 opatrovateľky. Obec nemá žiadny domov sociálnych služieb.  
 
1. 11.   Kultúra 
 
 Spoločenský a kultúrny život  zabezpečuje obec v spolupráci s obecným 
zastupiteľstvom. Každoročne organizuje akcie pre mamičky na Deň matiek, pre dôchodcov  v 
októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším. Starších občanov, ktorí sa počas roka dožili 
okrúhleho životného jubilea a rodičov s novonarodenými deťmi obec pozýva na predvianočné 
posedenie. 
 
1. 12.   Hospodárstvo 
 
        Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 
COOP Jednota, spotrebné družstvo, Prešov – predajňa potravín, Pohostinstvo Peter Kriš, 
Mäso- údeniny-predajňa-Júlia Kocúrková, Rozličný tovar Bibiána Knutová, EKOL-
autoelektrodielňa Štefan Kolačkovský, JAKOOB Jozef Janič- kovoobrábacie práce,  
PÍL-TEL Anton Telepák – porez dreva, STOLÁRSTVO Peter Mišenčík, STOLÁRSTVO  
Ing. Miroslav Žvanda, EMKA Emília Dvorščáková – cukrárenska výroba a výroba cestovín,  
LIME Emil Novysedlák – výroba krmív, STOLÁRSTVO Andrej Brilla, Jozef Nendza – 
predaj palivového dreva,  
 
Najýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci: 
SHR Ján Mišenko – chov ošípaných, firma BEKORI – poľnohospodárska činnosť 
 
1. 13.   Organizačná štruktúra obce  
 
Starosta obce:   Ing. Jozef Bujňák 
Zástupca starostu obce: Jozef Janič 
Hlavný kontrolór obce: Monika Brillová 
Obecný úrad:   Mgr. Iveta Mišenčíková, matrikárka a referentka  
                                               Mária Šašalová, účtovníčka   
 
Obecné zastupiteľstvo: Ing. Anton Blaščák, Ing. Vladimír Goliáš, Marcela Hovancová, 
                                               Jozef Janič, RNDr. Pavol Haborák, Stanislav Štofan,  
                                               Mgr. Marko Angelovič, Mgr. Tomáš Švec, Peter Berdis. 
 
Komisie:        kultúrna-spoločensko-športová, predseda Mgr. Tomáš Švec 

pre verejný poriadok a životné prostredie, predseda Stanislav 
Štofan 



finančná , predseda Ing. Anton Blaščák 
    pre ochranu verejného záujmu, predseda Jozef Janič 
 
Rozpočtové organizácie obce: Základná škola s materskou školou.  
Príspevkové organizácie obce: Obecná knižnica 
Neziskové organizácie založené obcou: nie sú žiadne.  
Obchodné spoločnosti založené obcou: nie sú žiadne.  
 
 

2. Rozpočet obce na rok 2014 a jeho plnenie 
 
     Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  Šarišské Dravce  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  prebytkový  a  kapitálový   

rozpočet ako   schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 

2014.  

Rozpočet obce  bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.11.2013 uznesením č. 9/2013. 

 Rozpočet bol upravený : 

1. zmena     6. 3. 2014 uznesením č. 2/2014. 

2. zmena    26.6.2014 uznesením č. 4/2014 

3. zmena    25. 8. 2014 uznesením č. 7/2014 

 

Sumarizácia rozpočtu obce Šarišské Dravce  k 31.12.2014 v celých € : 

 Rozpočet na 

rok 2014 

Rozpočet po 

zmenách 2014 

Príjmy celkom 760038 1329328,88 

z toho :   

Bežné príjmy 736038 773503,46 

Kapitálové príjmy 24000 497687,29 

Finančné príjmy 0 40000 

Príjmy rozpočtových organizácií 0 18138,13 



Výdavky celkom 760038 1329013,17 

z toho :   

Bežné výdavky 234278 265090,46 

Kapitálové výdavky 64000 572687,29 

Finančné výdavky 11844 11844 

Výdavky  rozpočtových 

organizácií 

449916 479391,42 

   

  

Príspevková organizácia obce Obecná knižnica v roku 2014 nevykazovala žiadnu činnosť a 

nenachádza sa ani vo výkazníctve obce. 

 

2. 1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 

Rozpočet na rok 2014 

(sumár bežných 

a kapitálových príjmov) 

Skutočnosť k 31.12.2014 

(sumár bežných 

a kapitálových príjmov) 

% plnenia 

760038 1137777,47 149,70% 

 

Podrobné členenie príjmov na : 

BEŽNÉ DAŇOVÉ PRÍJMY 

- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

Z predpokladanej finančnej čiastky 309 000,00 € boli obci poukázané k 31. 12. 2014 

finančné prostriedky vo výške 331589,27 €, t. j. 107,31 %. 

- daň z nehnuteľností 

 Z rozpočtovaných 13 312 € bol skutočný príjem k 31.12. 2014  13388,32 € t.j. 100,57 %. 



Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 5 898,52 €,  z dane zo stavieb 7 401,83 € a dane z 

bytov 87,97  €. 

- daň za psa  

Rozpočtované príjmy dane za psa boli  vo výške 300 €, skutočnosť 155,65 €, t. j. 51,88 % 

- daň za užívanie verejného priestranstva  

Rozpočtované príjmy z dane za užívanie verejného priestranstva boli 700 €, skutočnosť 

569,00 €, t.  j. 81,28 %. 

 BEŽNÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Rozpočet rátal v tejto časti s príjmom 1400 €, skutočnosť bola 1830,79 €,  

t. j. 130,77 %. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Obec rozpočtovala príjem za vývoz komunálneho a drobného stavebného odpadu 

 vo výške 13 000 €, skutočne vybrala 10 618,50 €, t. j. 81,68 %. 

Príjmy z prenajatých pozemkov 

Rozpočet obce bol 300,00 €, skutočnosť 430,38  € t. j. 143,46% 

Príjmy z prenajatých budov, priestorov, strojov a zariadení 

Oproti rozpočtovaným 25 480,00 €, bolo skutočným príjmom obce v tejto časti  

20080,14  €, t. j. 78,80 % 

  

•••• BEŽNÉ PRÍJMY Z GRANTOV A TRANSFEROV 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 



 

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
 

24000 497687,29 2073,69% 

 

Kapitálové príjmy obce v roku 2014 tvorili dotácie na NFP z fondov EÚ a ŠR a to na Projekty 

„Protipovodňová ochrana Kučmanovského potoka a potoka Goduša Šarišské Dravce“ vo 

výške 88421,43 Eur,  a na projekt „Šarišské Dravce – Rekonštrukcia kaštieľa „ celkom 

195465,86 Eur, tiež to boli príjmy z predaja pozemkov celkom 35154,00 Eur a dotácia zo ŠR 

v rámci projektu Prevencie kriminality v čiastke 5 000,00. Táto dotácia nebola v roku 2014 

použitá a prenáša sa do r. 2015.  

Prehľad prijatých dotácií obce Šarišské Dravce za rok 2014

DRUH DOTÁCIE kód zdroja výška dotácie poznámka
(obec)

bežné výdavky 
Dotácia na 50J 11T1, 11T2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35750J
dotácia na register obyvateľov 111 0,00 € 415,14 € 415,14 € 0,00 € 0,00 € 357REG
dotácia - voľby prezidenta 2014 111 0,00 € 0,00 € 0,00 € 357PV2
dotácia - voľby prezidenta 2014 111 0,00 € 660,00 € 660,00 € 0,00 € 0,00 € 357PV1
dotácia na matriku 111 0,00 € 0,00 € 0,00 € 357MA
dotácia na voľby – EP 2014 111 0,00 € 0,00 € 0,00 € 357EP
dotácia na Komunálne voľby 111 0,00 € 666,20 € 660,20 € 0,00 € 0,00 € 357KV
dotácia na ŽP a cest. Komunik. 111 0,00 € 97,26 € 97,26 € 0,00 € 0,00 € 357KUŽP
spolu za bežné výdavky 0,00 € 0,00 € 0,00 €

kapitálové výdavky 
dotácia NFP protipov. Ochrana 11U1,11U2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35712
dotácia na prevenciu kriminality 111 0,00 € 0,00 € 0,00 € 357MR
dotácia NFP rekonštr.kaštieľa 11S1,11S2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 357KAS
spolu za kapitálové výdavky 0,00 € 0,00 €

(ZŠ s MŠ)
normatívne prostriedky 111 0,00 € 0,00 € 0,00 € 357ZŠ
dotácie pre deti zo SZP 111 0,00 € 0,00 € 0,00 € 357SZP
vzdelávacie poukazy 111 0,00 € 0,00 € 0,00 € 357VZP
prípravka MŠ 111 0,00 € 0,00 € 0,00 € 357PMŠ
dopravné žiakov 111 0,00 € 0,00 € 0,00 € 357CEST
dotáca na odchodné 111 0,00 € 0,00 € 0,00 € 357ODCH
asistent učiteľa 111 0,00 € 0,00 € 0,00 € 357AUČ
strava deti v HN 111 0,00 € 0,00 € 0,00 € 357DHN
školské potreby deti v HN 111 0,00 € 498,00 € 498,00 € 0,00 € 0,00 € 357ŠKP

0,00 € 0,00 € 0,00 €

nevyčerpaná dotácia z 
r. 2013

čerpanie dotácie k 
31.12.2014

Vratka-dopla 
dotácie

zostatok 
dotácie 

1 800,00 € 1 800,00 €

1 299,97 € 1 299,97 €

5 977,75 € 5 977,75 €
1 251,07 € 1 251,07 €

12 167,39 € 12 167,39 €

212 953,08 € 212 953,08 €
5 000,00 € 5 000,00 €

101 746,67 € 101 746,67 €
319 699,75 € 319 699,75 € 5 000,00 €

341 299,00 € 341 299,00 €
1 066,00 € 1 066,00 €
7 354,00 € 7 354,00 €
1 925,00 € 1 925,00 €

12 617,00 € 12 617,00 €
1 273,00 € 1 273,00 €
1 950,00 € 1 950,00 €
2 762,86 € 2 762,86 €

370 744,86 € 370 744,86 €



 

PRÍJMOVÉ FINAN ČNÉ OPERÁCIE 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

40 0000,00 -po úprave 58030,27 145,07% 

 

Finančné príjmy obce za rok 2014 tvorilo dočerpanie dlhodobého úveru  v čiastke 2530,27 . 

Tieto finančné prostriedky obec použila na úhradu jedného zo záväzkov pri výstavbe 

Zdravotného strediska. Ďalšiu časť finančných príjmov tvorila krátkodobá finančná výpomoc 

od firmy GMT projekt s.r.o., ktorou obec uhradila posledné faktúry vyplývajúce z projektov 

„Protipovodňová ochrana Kučmanovského potoka a potoka Goduša“ a „Rekonštrukcia 

kaštieľa“ pred  prijatím dotácie zo ŠR.  

 

PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU 

Bežné príjmy 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k  31. 12. 2014 % plnenia 

18138,13 -po úprave 18138,13 100,00% 

      

Kapitálové príjmy rozpočtovej organizácie 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

0 0 0 

 

 

2.2. Rozbor plnenia výdavkov obce za rok 2014 

 Rozpočet na rok 2014 

(sumár bežných 

a kapitálových výdavkov ) 

Skutočnosť k 31.12.2014 

(sumár bežných 

a kapitálových výdavkov ) 

% plnenia 

298278 722108,5 242,09% 

 

Podrobné členenie výdavkov na : 

Bežné výdavky   



Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

234278 291388,97    124,37 %             

 

Členenie podľa funkčnej klasifikácie : 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 120213 140518,43 116,89% 

Ekonomická oblasť 9363 8265,32 88,27% 

Matričná činnosť 5500 5977,75 108,68% 

Všeobecné verejné služby NR SR 0 2909,28 100,00% 

Transakcie verejného dlhu 6724 8780,45 130,58% 

Ochrana pred požiarmi 1785 1505,95 84,36% 

Cestná doprava a komunikácie 5000 7712,88 154,25% 

Nakladanie s odpadmi 17000 14236,72 83,74% 

Nakladanie s odpadovými vodami 1000 1274,16 127,41% 

Rozvoj bývania 3600 3467,73 96,32% 

Rozvoj obce  0 19492,41 100,00% 

Verejné osvetlenie 

Zdravotníctvo inde neklasifikované 

9000 6296,07 

600,67 

69,95% 

100% 

Rekreačné a športové služby 15000 10122,61 67,48% 

Knižnice a ostatné kultúrne služby 15600 33658,76 215,76% 

Vysielacie a vydavateľské služby 500 0 0% 

Náboženské a iné spoloč. služby 1350 340,37 25,21% 

Rekreácia a kultúra 900 509,2 56,57% 



Predškolská výchova 5000 0 0% 

Základné vzdelanie s bežnou starost. 0 12 100,00% 

Ďalšie sociálne služby, rodina a deti 20243 22447,32 110,88% 

Pomoc občanom v HN, strava a 

školské potreby pre deti v HN 

0 3260,86 100,00% 

Spolu 234278 291388,94 124,37% 

 

Členenie podľa ekonomickej klasifikácie : 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.  

      Z rozpočtovaných 62 284 € bola skutočnosť 67842,88 €.  

Poistné a príspevok do poisťovní.  

      Z rozpočtovaných 22122 € bolo v skutočnosti 24953,29 €. 

Tovary a služby. 

 Rozpočet bol tvorený na 121428 € a skutočnosť bola 172975,34 €. 

Transféry z rozpočtu obce .  

      Rozpočet 16720 €. Skutočnosť 10869,25 €.  

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými 

výpomocami. Obec v tejto oblasti plánovala  výdavky a to vo výške 18568 €, skutočne 

použila 20788,88 €.  

 

Kapitálové výdavky obce 

Rozpočet na rok 2014 - Skutočnosť 

k 31.12.2014 

- % plnenia 

64000 - 430719,56 - 672,99% 

 

 

 

Prehľad investičných aktivít, na ktoré boli vynaložené kapitálové finančné prostriedky 

je v nasledujúcej tabuľke. 

 



  Pohyb na účte 042 – Nedokončené investície v roku 2014 
účet Názov investície  Stav k 

1.1.2014 
Prírastky Zaradenia 

Odúčtovania 
Stav k  
31.12.2014 

 

O4212 Protipovodňová 
ochrana 

2225955,78  2225955,78   

O42HOKI Výstavba -Hokejové 
ihrisko 

53323,98 869 54192,98   

O42IBV IBV v areáli býv.MŠ  41990,01  41990,01  

O42MK Rekonštrukcia MK 
Za Močidly a Slivník 

 47507,08 47507,08   

O42OCU Zateplenie OCÚ z 
Environfondu 

 4776  4776  

O42OKA
S 

Oplotenie kaštieľa  5443,17 5443,17   

O42PKA
S 

Prestrešené pódium 
v kaštieli 

 18278,74 18278,74   

O42VO Modernizácia VO 1000   1000  

O42ZS Výstavba 
Zdravotného 
strediska 

 151677,24  151677,24  

 Celkom 2280279,76 270541,24 2351377,75 199443,25  

 
  V roku 2014 obec ukončila realizáciu projektov „Šarišské Dravce – rekonštrukcia kaštieľa“ 
 
a  tiež „ Protipovodňová ochrana Kučmanovského potoka a potoka Goduša“ . Zároveň obec 
 
dofinancovala záväzky z roku 2013, ktoré sa týkali projektov financovaných z vlastných 
 
 zdrojov, a to Oplotenie kaštieľa, Výstavba Zastrešeného pódia, Výstavba hokejového 
 
 ihriska a Výstavba parkovacích miest pri kaštieli.  V roku 2014 obec realizovala 
 
 Rekonštrukciu cesty v častiach obce „Slivník“ a „Za Močidly“ a tiež začala s Výstavbou  
 
Zdravotného strediska. Na financovanie sa použili fin. prostriedky z predaja pozemkov pri 
 
bývalom PD.  Keďže príjem z predaja pozemkov v areáli bývalej MŠ sa nenaplnil, na ďalšie 
 



 kapitálové výdavky obec prijala krátkodobú finančnú výpomoc od firmy GMT projekt s.r.o 
 
 Prešov. 
 
 

Výdavkové finančné operácie   

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

11844 12008,43 101,38   %        

 

 

 

HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE  

Obec má zriadenú príspevkovú organizáciu s názvom Obecná knižnica. Táto v roku 2014 

nevykazovala žiadnu činnosť, preto nie je možné v záverečnom účte hodnotiť jej 

hospodárenie. 

 

 

3. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2014 

Podľa §10 a §16 zákona č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

prebytkom,  resp. schodkom hospodárenia  je rozdiel skutočných príjmov a skutočných 

výdavkov   bežného a kapitálového rozpočtu 

 

  Bežné príjmy obce    811236,18 

  Bežné príjmy RO        18138,13 

  Bežné výdavky obce 291388,94 

  Bežné výdavky RO   479391,42                 Hospodárenie bežného rozpočtu  + 58 593,95 € 

  Kapitálové príjmy obce     324041,29 

  Kapitálové príjmy RO                 0,00 

  Kapitálové výdavky obce  430719,56 

  Kapitálové výdavky RO               0,00        Hospodárenie kapitál. Rozpočtu   - 106 678,27 € 

  

 Hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu vykazuje schodok  48 084,32 Eur 

 Z prebytku/schodku sa vylučujú nevyčerpané transféry k 31.12.2014, a to vo výške 5 000,- €, 

  teda skutočný schodok hospodárenia za rok 2014 je 53 084,32 Eur.  



  Finančné operácie nie sú súčasťou rozpočtových príjmov a výdavkov. 

  Finančné príjmy obce       60 530,27 

  Finančné výdavky obce     12 008,43 

 Hospodárenie vo fin. operáciách +  48 521,84 

 

Schodok hospodárenia vo výške 48 521,84 € navrhujeme vysporiadať z prijatých 

návratných zdrojov financovania.  

Celkové hospodárenie obce za rok 2014 vykazuje schodok 4562,42 Eur. Na krytie 

schodku je potrebné schváliť čerpanie RF vo výške 4562,42 Eur. 

 

 

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014  

4.1.  A K T Í V A  

 ZS  k  1.1.2014 KZ  k  31.12.2014 

Majetok spolu 7888798,44 7973290,15 

Neobežný majetok spolu 7015581,01 7122023,97 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 4623 5962 

Dlhodobý hmotný majetok 6761349,89 6869131,85 

Dlhodobý finančný majetok 248269,12 248269,12 

Obežný majetok spolu 872395,58 850305,01 

z toho :   

Zásoby 177,72 343,53 

Zúčtovanie medzi subjektami 

verejnej správy 

858309,47 832050,9 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  2409,67 2800,82 



Finančné účty  11498,72 15109,76 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlh. 

  

Poskytnuté návratné krátkodobé  

finančné výpomoci  

  

Časové rozlíšenie  821,85 961,17 

 

4.2. P A S Í V A 

 ZS  k  1.1.2014 KZ  k  31.12.2014 

Vlastné imanie a záväzky spolu 7888798,44 7973290,15 

Vlastné imanie  1477954,08 1519211,08 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  1477954,08 1519211,08 

Záväzky 1044965,33 977102,05 

z toho :   

Rezervy    

Zúčtovanie medzi subjektami 

verejnej správy 

0 5000 

Dlhodobé záväzky 369467,86 358307,34 

krátkodobé záväzky 402466,74 294733,71 

Bankové úvery a výpomoci 273030,73 319061 



Časové rozlíšenie 5365879,03 5476977,02 

 

 
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v € 
 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2013 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky 2409,27 2800,82 

Dlhodobé záväzky 269467,86 369767,86 

Krátkodobé záväzky 402466,74 294733,71 

 

 

6.  Výsledok hospodárenia v eurách 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2013 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Náklady   

50 – Spotrebované nákupy 35704,67 52013,6 

51 – Služby 149294,9 138765,72 

52 – Osobné náklady 101221,31 115018,23 

53 – Dane a poplatky   

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

6416,51 5248,09 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

74284,45 161503 

56 – Finančné náklady 10794,73 12955,17 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

143186,88 143533,88 

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony 
a tovar 

9421,13 8729,85 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

325287,41 332158,27 



64 – Ostatné výnosy 44874,41 92228,99 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prev. a finančnej činnosti 
a zúčt. časového rozlíšenia 

0 0 

66 – Finančné výnosy 19,2 28,01 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

146811,41 237168,14 

Výsledok hospodárenia 
(+ kladný VH, - záporný VH) 

5506,35 41275,57 

 

Hospodársky výsledok vo výške 41275,57 € je po účtovnej závierke na účte 431. V roku 2015 
bude suma preúčtovaná z účtu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 – 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
 
 
7. Ostatné  dôležité informácie  

7.1 Prijaté granty a transfery  

                            
Prehľad prijatých grantov a transferov je vyčíslený v časti 2.1. Rozbor plnenia príjmov za  
rok  2014. 
Poznámka: Dotáciu na stavebnú činnosť Krajský stavebný úrad v Prešove zaslal priamo na 
Spoločnú úradovňu do Lipan, kde táto na základe podpísanej zmluvy stavebnú činnosť 
vykonáva.   
 
7.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2014 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotáciu na činnosť futbalového klubu v obci 

vo výške 7667,00 Eur a na dotáciu na úhradu zvýšených nákladov na vykurovanie 

Ambulancii všeobecného lekára   383,76 Eur. 

 

7.3 Významné investičné akcie v roku 2014 
 
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014: 
Ukončenie a zaradenie projektu  „Protipovodňová ochrana Kučmanovského potoka a potoka 
Goduša“  2 225 955,78 Eur. 
Zaradenie zrekonštruovaných miestných komunikácii časť Slivník 17 534,88 Eur. 
Zaradenie zrekonštruovaných miestných komunikácií časť Za Močidly 29 972,20 
Vybudovanie hrubej stavby objektu nového Zdravotného strediska  151 677,24 Eur. 
             Zaradenie Oplotenie kaštieľa   5443,17 Eur. 
             Zaraqdenie Hokejového ihriska  54 192,98 Eur. 
             Zaradenie Prestrešeného pódia 18 278,74 Eur. 



 
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
 
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

− Pokračovanie výstavby Zdravotného strediska, 
− Umiestnenie meračov rýchlosti, dopravných značiek, prechodov pre chodcov. 

 

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obci bola po skončení účtovného obdobia a po podaní individuálnej účtovnej závierky 

doručená faktúra č. 1/2014 na sumu 9 930,00 Eur za zhotovenie strechy na zdravotnom 

stredisku, ktorá účtovne patrila do roku 2014. Obec túto faktúru zaúčtovala do roku 2015 na 

účte 042 – Obstaranie DHM. 

Vypracovala: Mária Šašalová, účtovníčka obce    

      

Predkladá: Ing. Jozef Bujňák, starosta obce 

 

V Šarišských Dravciach dňa 10. 11. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


