Individuálna výročná správa
Obce Belža
za rok 2014

............................
starosta obce
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1. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Belža
Sídlo: 044 58 Belža
IČO: 00323951
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 055/6962874
Mail: obecbelza@mail.t-com.sk
Webová stránka: http://www.belza.sk/

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Ing. Ondrej Pravda

Zástupca starostu obce:

Milan Hančár

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Juraj Mosej

Obecné zastupiteľstvo:

Milan Hančár, Tatiana Tóthová, Mgr. Kamila Slobodníková,
Ing. Tomáš Hajduk, Igor Takáč

Komisie:

pre ochranu verejného záujmu v zložení Igor Takáč

Obecný úrad:

Belža, Belža 80, 044 58 Seňa

Rozpočtové organizácie obce: nie sú zriadené
Príspevkové organizácie obce: nie sú zriadené
Neziskové organizácie založené : nie sú zriadené
Obchodné spoločnosti založené obcou : nie sú založené

3. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
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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.
3.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : región Hornád
Susedné mestá a obce : Haniska . Seňa. Bočiar , Gyňov
Celková rozloha obce : 549 ha
Nadmorská výška : 177 m.n.m.
3.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 400
Národnostná štruktúra :slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolíci, gréckokatolíci
Vývoj počtu obyvateľov : stúpajúci
3.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 9 obyvateľov - nízka
Nezamestnanosť v okrese : 19,20 %
Vývoj nezamestnanosti : klesajúca
3.4. Symboly obce
Erb obce : V striebornom štíte po zelenej trávnatej pažiti pred zlatým, vo dvoje rozvetveným
listnatým stromom so zelenou prirodzenou korunou kráča čierny býk so zlatou zbrojou, pred
pažiťou položené hrotmi odvrátené strieborné radlice – ostrím nadol otočený lemeš a ostrím
nahor otočené čerieslo
Vlajka obce : Odvodená od farieb štítu a figúr erbu obce – farby zhora nadol : biela, zelená,
žltá, čierna
Pečať obce : Odtlačok pečatidla obce z roku 1839 na dokumentoch z roku 1866 - 1882
3.5. Logo obce : erb obce
3.6. História obce
Obec sa úspešne rozvíja a rozrastá. Pribúdajú novostavby – dve nové ulice na ktorých
pribúdajú bytové výstavby. V budúcnosti je tam predpokladaná výstavba 22 rodinných domov.
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Prebieha rekonštrukcia obecných komunikácií, úprava okolia a v budúcnosti je nutná
rekonštrukcia Obecného úradu a kultúrneho domu.
3.7. Pamiatky - 300 storočný dub nad obcou
3.8. Významné osobnosti obce
- Doc. RNDr. Jozef Rácz Csc
- Ing. Jozef Tomaščin
- Ľudovít Hurka

4. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
4.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola Seňa

-

Materská škola Seňa

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Centrum voľného času - ZŠ Seňa a CVČ v Košiciach

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : súčasné trendy
4.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Zdravotné stredisko v obci Seňa a Kechnec
Lekár : MUDr. Vargová Marta, Mudr. Bodzášová (súkromný )

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na : zvyšovanie odbornej zdravotnej starostlivosti
4.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
-

Zariadenie sociálnych služieb nie je zriadené

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na: zriadenie opatrovateľskej služby

5

4.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : Obec Belža v spolupráci
s občianskym združením – Belžanskí priatelia, o.z.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na : kultúrne podujatia pre deti a dospelých – Deň detí, Deň obce,
Mikulášske posedenie pre deti a dospelých
4.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Potraviny SAMA

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

Malí hospodáriaci roľníci

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na : poľnohospodársku produkciu

5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce 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 27. 11. 2013 uznesením č. 140.
Rozpočet nebol zmenený .
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5.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014
Rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2014

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

76150

76150

92913,54

122,01

76150
0
0

76150
0
0

84970,54
7943,00
0

111,58

76150
66432
7618
2100

76150
66432
7618
2100

87884,42
69641,37
15831,05
2412,00

115,41
104,83
207,81
114,86

5.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2014

84970,54
84970,54

69641,37
69641,37

15329,17
7943,00
7943,00

15831,05
15831,05

-7888,05
7441,12

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

0
2412,00

-2412,00
92913,54
87884,42
5029,12

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
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Prebytok rozpočtu v sume 5029,12 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 5029,12 EUR
5.3. Rozpočet na roky 2015 - 2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2014
92913,54

Rozpočet na
rok 2015
83727,89

Rozpočet
na rok 2016
83727,89

Rozpočet
na rok 2017
83727,89

84970,54
7943,00
0

83727,89
0
0

83727,89
0
0

83727,89
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2014
87884,42

Rozpočet na
rok 2015
83727,89

Rozpočet
na rok 2016
77166,54

Rozpočet
na rok 2017
77166,54

69641,37
15831,05

74666,54
6561,35

74666,54
0

74666,54
0

2412,00

2500,00

2500,00

2500,00

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
6.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Predpoklad
na rok 2015

Predpoklad
na rok 2016

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

571252,92

586170,46

Dlhodobý hmotný majetok

498093,52

513011,06

Dlhodobý finančný majetok

73159,40

73159,40

Obežný majetok spolu

11511,59

15343,77

8510,13

7477,20

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
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Finančné účty

3001,46

7866,57

52,00

67,60

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

6.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
582816,51
601581,83
552068,39

567629,62

552068,39

567629062

29185,74

32540,21

2504,28

400,00

585,08

545,12

4230,07

12590,78

21866,31

19004,31

1562,38

1412,00

Predpoklad
na rok 2015

Predpoklad
na rok 2016

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

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

pokles dlhodobých bankových úverov splácaním

6.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2013

8510,13

Zostatok
k 31.12 2014

7477,20

Pohľadávky po lehote splatnosti
6.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2013

29185,74

Zostatok
k 31.12 2014

32540,21

Záväzky po lehote splatnosti
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

pokles pohľadávok

-

pokles záväzkov

7. Hospodársky výsledok za 2014 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

67751,98

78824,69

9398,71

11163,72

51 – Služby

14003,99

17312,14

52 – Osobné náklady

32110,45

39229,25

Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy

Predpoklad
rok 2015

Predpoklad
rok 2016

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

200,00
9394,74

9038,12

2124,09

1791,46

520,00

290,00

81124,56

94492,35

2216,51

3182,44

72566,56

75594,09

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

856,68
1252,72

2504,28

1,25

1,11

67 – Mimoriadne výnosy
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69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

5087,52

12353,75

13372,58

15667,66

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 15667,66. EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov – príjmy boli navýšené o dotáciu z nadácie SPP a tiež aj výdavky.

8. Ostatné dôležité informácie
8.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2014 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
41,00

Recykl.fond

Na odpady

MF SR

Regob, ochrana krajiny a pod.

MF SR

Vykonanie volieb

2879,31

ÚPSVaR

Zamestnanie pracovníka

1369,62

SPP

Rekonštr .miestneho rozhlasu

7943,00

161,38

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

Nadácia SPP na Rekonštrukciu miestneho rozhlasu

8.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2014 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č...... o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

CVČ

Účelové určenie dotácie

Na činnosť

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

290,00
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8.3. Významné investičné akcie v roku 2014
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:
-

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu

-

Asfaltovanie miestnych komunikácií

8.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu obce Belža

-

Modernizácia kuchyne

-

Rekonštrukcia vnútorných priestorov kultúrneho domu a obecného úradu Belža

8.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
8.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec má nevyriešenú situáciu ohľadne nedokončenej investičnej akcie – vodovod a kanalizácia
v obci, ktoré boli zrealizované v rokoch 1992-2004, no zatiaľ stavby neboli spustené do
prevádzky.
Vypracoval: Medveová

Schválil: Ing. Ondrej Pravda

V Belži, dňa 10.3.2015
Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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