Individuálna výročná správa
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1. Úvodné slovo starostu obce
Som novozvolený starosta obce Ruskov v komunálnych
vo bách v roku 2014. Svoju funkciu som začal vykonávať
12.12.2014.
Pred zvolením som pracoval dlhé roky vo verejnej službe.
Individuálna výročná správa je zostavená za rozpočtový
rok 2015. Obec Ruskov v hodnotenom roku hospodárila
na základe schváleného rozpočtu. Najdôležitejším príjmom
je výnos dane z príjmov územnej samospráve a miestne
dane a poplatky, ktoré definujú pravidlá a rámcové
východiská pre rozpočtovanie príjmov a výdavkov obce.
Financovanie samosprávnych originálnych kompetencií
obce bolo zabezpečované predovšetkým z vlastných
daňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z jeho príslušných kapitol boli
financované kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a niektoré alšie úlohy.
Obec plnila zákonom dané povinnostiĽ plnila požiadavky občanov a realizovala investičné
projekty z prostriedkov EÚ i vlastných zdrojov. Nové programovacie obdobie 2014 – 2020,
ktoré poskytuje mnoho možnosti realizácie projektov na zlepšenie života občanom v obci.
Chcem sa po akovať všetkým občanomĽ podnikate omĽ spoločenským organizáciámĽ
poslancom, zamestnancom obce a dobrým u omĽ ktorí svojou prácou a obetavosťou pomohli
rozvoju obce.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

OBEC RUSKOV

Sídlo:

Obecný úrad, 044 19 Ruskov 94

IČO:

00324671

DIČ:

2021244973

Štatutárny orgán obce: Peter Smrčo
Telefón:

055/6941 422

Mail:

ocu@obecruskov.sk, obecruskov@gmail.com

Webová stránka:

www.obecruskov.sk
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Vo vo bách do orgánov samosprávy obce Ruskov dňa 15.11.2014 bol zvolený nový starosta
obce a nové obecné zastupite stvo:
Starosta obce:

Peter Smrčo

Zástupca starostu obce:

Peter Takáč

Hlavný kontrolór obce:

František Horňák

Obecné zastupite stvo:

9 členné - Peter TakáčĽ RNDr. Martin SmrčoĽ Ing. Viktor MiklošĽ
Ing. Ján Pancurák od 6/2015 (Radoslav Dzuro do 5/2015),
Vladimír BajusĽ Peter TakáčĽ Ing.

udovít LippaiĽ Rastislav

KinlovičĽ Ing. Miroslav Liška
Komisie:

Komisia pre oblasť financií, správy majetku, podnikateľskej
činnosti a sociálnych vecí: poslanci – Ing. udovít LippaiĽ Ing.
Miroslav LiškaĽ menovaní členova – Ing. Katarína KinlovičováĽ
Mgr. Mária DemekováĽ Mária Kinlovičová
Komisia pre oblasť životného prostredia, výstavby, dopravy
a ochrany verejného poriadku: poslanci - RNDr. Martin SmčoĽ
Peter TakáčĽ Rastislav KinlovičĽ menovaní členovia – Eva
SmolejováĽ Emília RákošováĽ Milan Varga
Komisia pre oblasť kultúry, školstva, mládeže a športu: poslanci Ing. Viktor MiklošĽ Ing. Ján Pancurák od 6/2015 (Radoslav Dzuro
do 5/2015)Ľ Vladimír BajusĽ menovaní členovia – Iveta Matiová,
Jana Vošová
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov: Peter TakáčĽ Ing. Ján Pancurák od
6/2015 (Radoslav Dzuro do 5/2015), Ing.

udovít LippaiĽ

Rastislav Kinlovič
Obecný úrad:

administratívni pracovníci
Milan

VargaĽ

Mária

KinlovičováĽ

Jana

Vošová,

(Mária

Truhanová do 8/2015)
hospodárski pracovníci
Marek KozákĽ Helena KažimírováĽ Dušan Tribula
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Školská jedáleň:

Marta Tribulová, (Alžbeta Kampeová do 7/2015), Marianna
Renčíková od 1/2015, Eva Šimková od 8/2015 (Mária Saladiová
do 8/2015), Valéria Gamrátová od 8/2015

Rozpočtové organizácie obce:
Základná škola RuskovĽ Ruskov 32Ľ riadite ka Mgr. Eva IgnácováĽ základná činnosť –
primárne a nižšie sekundárne vzdelávanieĽ IČO 35544074Ľ telefón 055/6941 420Ľ e-mail –
zsruskov@zsruskov.edu.sk, webová stránka – zsruskov.edupage.sk
Materská škola RuskovĽ Ruskov 280Ľ riadite ka Bc. Martina VargováĽ základná činnosť –
predprimárne

vzdelávanieĽ

IČO

42324157Ľ

telefón

0918245834Ľ

e-mail

–

msruskov@gmail.com, webová stránka – msruskov.webnode.sk
Neziskové organizácie založené obcou:
Centrálna Obstarávacia Agentúra Ruskov združenie právnických osôb – COA Ruskov z.p.o.,
predmet

činnosti

–

poskytovanie

centrálneho

verejného

obstarávania

Verejným

obstarávate omĽ obec nevložila žiaden majetok do základného imaniaĽ orgánmi združenia sú –
správna radaĽ dozorná radaĽ riadite – Mgr. Katarína Slobodová, IČO 45739633Ľ telefón 055/644196, e-mail - coaruskov@gmail.com, web stránka – www.coa.sk,

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Poslanie obce je čiastočne definované v Zákone o obecnom riadení a v Ústave Slovenskej
republiky. Obec vykonáva originálne kompetencie, originálne kompetencieĽ ktoré prešli zo
štátu na obec a prenesené kompetencie – úlohy štátnej správy.
Poslaním obce je ochrana a rozvoj života, zdravia občanovĽ životného prostrediaĽ majetku obceĽ
dodržiavanie zákonnostiĽ pravidiel miestnej samosprávy a všeobecných záväzných nariadení.
Obec ako samostatný územný samosprávny celok plní úlohy na úseku správy miestnych daní
a poplatkovĽ matričnej činnostiĽ hlásenia pobytu obyvate ov a registra obyvate ovĽ spravuje
miestne komunikácie, dbá o ochranu životného prostrediaĽ ochranu ovzdušiaĽ ochranu prírodyĽ
a krajiny, ochranu pred povodňami a požiarmi, vykonáva štátnu správu na úseku stavebného
poriadku, dopravy a cestného hospodárstvaĽ výstavbyĽ základného školstva. V rámci
originálnych kompetencií vykonáva terénnu opatrovate skú službuĽ osvedčuje podpisy
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a listinyĽ vedie akruálne účtovníctvoĽ výkazníctvo. Stará sa o predškolské vzdelávanieĽ spravuje
knižnicuĽ rozvíja turistiku a šport a dbá o kultúrno-spoločenské vyžitie občanov.
Vízie obce:
Zlepšenie života v obci, rozvoj a modernizácie obceĽ zlepšovanie kvality podnikate skej sféry a
služieb v obci. Uplatňovať otvorenosťĽ profesionálny prístup voči občanomĽ dodávate om
a ostatným subjektom.
Ciele obce:
Cie om obce je ochraňovať a zve a ovať majetok obce a jej rozpočtových organizácií,
dobudovať neukončenú infraštruktúruĽ skvalitniť služby obyvate om obceĽ ochraňovať
a zvyšovať kvalitu životného prostredia.

5. Základná charakteristika obce
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 obyvate ov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce: Obec Ruskov je lokalizovaná v Olšavskej dolineĽ pred vstupom do
priesmyku cez Slanské vrchy. Územie vystupuje z poriečnej nivy OlšavyĽ ktorá tvorí západnúĽ
približne 1 km hranicu katastra a smerom východným prechádza do zvlnenej terasy a vrchov.
Susedné mestá a obce: BlažiceĽ Vyšný ČajĽ OlšovanyĽ urkovĽ Slančík
Celková rozloha obce: katastrálne územie obce má výmeru 2.021 ha, z toho po nohospodárska
pôda 721 ha, zastavaná plocha 48 ha.
Nadmorská výška: 223 mĽ najnižší bod má nadmorskú výšku 208 m v údolí Olšavy a najvyšší
dosahuje 608 m n. m. na severovýchodnom okraji katastra.

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: 1.434 k 31.12.2014
Národnostná štruktúra: Pod a posledného sčítania obyvate ov v roku 2011 (1393 obyvate ov)
prevažuje slovenská národnosť (91Ľ38 %)Ľ okrem toho v obci žijú občania ma arskej (0Ľ22 %)Ľ
českej (0Ľ50 %)Ľ po skej (0Ľ07 %)Ľ ukrajinskej (0Ľ14 %)Ľ rusínskej (0,29 %) a ostatných (0,36 %)
národností.
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Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: prevažuje rímskokatolícke vierovyznanieĽ
okrem toho sú zastúpené vierovyznania – gréckokatolícke, reformovanej cirkvi, evanjelické,
pravoslávne a svedkov Jehovových
Vývoj počtu obyvateľov: stúpajúci trend (sčítanie obyvate stva v roku 2001 – 1309 obyvate ovĽ
sčítanie obyvate stva v roku 2011 – 1393 obyvate ov)

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci:

80 uchádzačov o zamestnanie
z toho 44 žienĽ 36 mužov
pod a stupňa vzdelania sú 6 so základnýmĽ 63 strednéĽ 11
s vysokoškolským vzdelaním

Miera nezamestnanosti v okrese:

17,66 %

Miera evidovanej nezamestnanosti v obci Ruskov v rámci okresu: 0,79%
Okres Košice – okolie je na 13. Mieste miery evidovanej
nezamestnanosti v SR z celkového počtu 79 okresov.
Miera nezamestnanosti v kraji:

14,39 %

Miera nezamestnanosti v SR:

10,63 %

Miera evidovanej nezamestnanosti v obci Ruskov v rámci SR:

0,03%

Vývoj nezamestnanosti:
V obci klesol počet evidovaných nezamestnaných oproti roku 2014 o 10, v okrese nezamestnanosť
klesla o 2,02 %, v košickom kraji sa zvýšila v priemere o 1,19 %.

5.4. Symboly obce
Erb obce: Erbom sa označuje územie obceĽ budova samosprávy a miestnosťĽ v ktorej zasadá
obecné zastupite stvo. Ideový návrh erbu obce bol spracovaný Doc. PhDr. Kónyom. V obraze je
ro ník s pluhom ťahanom dvomi volmiĽ v avo sú stromy naznačujúce les.
Vlajka obce: Používa sa pri výkone samosprávnych funkcií – úradných a reprezentačných. Je
zelenej farby s prvkami žltejĽ bielej a čiernej. Vlajka má pomer strán 2:1.
Pečať obce: Pečatidlo používa starosta obce pre úradné označenie dôležitých dokladov ako sú
rozhodnutiaĽ všeobecné záväzné nariadeniaĽ zmluvy a iné dokumenty. Je okrúhla uprostred
s obecným symbolom a kruhopisom Obce Ruskov.

5.5. Logo obce
Obec nemá logo.
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5.6. História obce
Najstaršia zmienka o obci je z roku 1204 a hovorí o existencii kostola. Písomné pramene hovoria,
že už v 11. a 12. storočí je sídlom ruských strážcovĽ obchodnou cestouĽ pri ktorej neskôr vznikla
priamo v priesmyku dedina Regeta s mýtnou stanicou. Prvá písomná zmienka o Ruskove je
v listine datovanej do rokov 1220 – 1221. Názov je odvodený od slovanského slova - Rus, ruská,
označuje pomenovanie príslušníka ruského národa.

5.7. Pamiatky
Rímskokatolícky kostol Mena Panny Márie – základný kameň uložený 5.6.1938Ľ posvätený Jurajom
LenzomĽ správcom tunajšej farnosti dňa 11.9.1938. Kostol bol posvätený 17.9.1939 námestníkom
košického biskupa Jánom Harčárom.
Píšťalový orgán inštalovaný v kostole v roku 1967Ľ pôvodne bol majetkom grófa Štefana ForgáčaĽ
zakúpený v roku 1912 v Berlíne od firmy Choralian company.
Pomník – padlí v I. svetovej vojne – evidovaná Národná kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZPF č.
1344

5.8. Významné osobnosti obce
Anton Ruščák – rímskokatolícky kňazĽ tvorca významných náboženských pojednaní a župný
tabulárny sudca.
Csáky István – gróf, zemepán a š achticĽ vykonával funkcie hlavného župana Klužskej župyĽ
hlavného župana Spišskej župy a krá ovského pohárnika.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
Výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola v Ruskove so 180 žiakmi, z toho zo školského obvodu Olšovany 28 žiakov
a celkovo 12,78 % tvoria rómski žiaci
- Materská škola v Ruskove so 73 deťmi, z toho 1 rok pred plnením školskej dochádzky
a pripravovaných na povinnú školskú dochádzku – 25,
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
- Základná umelecká škola so sídlom vo Valalikoch
- s 25 žiakmi v hudobnom odbore, v literárno-dramatickom odbore 8 detí a vo výtvarnom 17
detí
Na stravovanie stravníkov je zriadená Školská jedáleň - výdajňa stravy – počet stravníkov
185, z toho 140 žiakovĽ 45 dospelých, počet vydaných obedov 33.191 ks, doplnkové
stravovanie 18.400 ks.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávaťĽ že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na výučbu cudzích jazykov a interaktívnu výučbuĽ ktorá bola v ZŠ podporená
projektom Prieskumníci.
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6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Praktický lekár pre dospelých – MUDr. Jozef Takáč - TALS s.r.o.
- Detský lekár – MUDr. Anna Harichová – súkromná lekárka
- Zubná ambulancia – ANDA DENT s.r.o.
- Lekáreň - EVISON s.r.o.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávaťĽ že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na prevenciu formou rehabilitačných služieb.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje:
- obec nemá zariadenie sociálnych služieb
- terénnu opatrovate skú službu pre 3 občanov
- poskytovanie obedov pre dôchodcov
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávaťĽ že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na pomoc starším.

6.4.

Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:
-

Kino je priestorovo zriadenéĽ avšak neprevádzkuje sa.
Knižnica zriadená v priestoroch obecného úradu s knižničným fondom 7.997 kníh
a publikácií pre širokú verejnosť.
Vydávanie občasníka Ruskovčan od roku 2004 (naposledy ročník 12Ľ číslo 25).
V obci sa organizujú kultúrno-spoločenské podujatia v rámci Dní obceĽ vianočné koncerty
v rímskokatolíckom kostoleĽ kultúrne prezentácie žiakov ZŠ a MŠ pri obecných akciách –
Deň matiekĽ Dní obceĽ Mesiac úcty k staršímĽ Seminár spolku lekárov Košice.
V obci aktívne pôsobia Ženská spevácka skupina OlšavaĽ Detský divadelný súbor Regetka
a MY, Gospelový zbor Elias.
V obci aktívne pôsobia aj spoločenské organizácie: Jednota dôchodcov, Telovýchovná
jednota Lokomotíva Ruskov, 2FDM Autoklub, Dobrovo ný hasičský zborĽ Po ovnícke
združenie a Pozemkové spoločenstvo.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávaťĽ že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na uchovanie tradícií.

6.5. Šport
Športový život v obci zabezpečuje TJ Lokomotíva RuskovĽ Centrum vo ného času a Základná
škola v Ruskove. K hlavným aktivitám v oblasti športu patria futbalĽ bežecké športyĽ automobilové
športy a rekreačná telesná výchova.
Športové akcieĽ ktoré sa v obci uskutočňujú: turistické Pochody v aky k Dargovskému
pamätníku (letný a zimný)Ľ Ruskovský automobilový slalomĽ Bežecké preteky Olšavský pohárĽ
futbalové súťaže kategórie žiakovĽ dorastencov a dospelých.
V rekreačnej telesnej výchove prebiehajú aktivity ako cvičenie žien – aerobik, minifutbal, tenis,
posilňovňa.
Na uvedené aktivity slúžia priestory športového areálu s futbalovým ihriskomĽ viacúčelovým
ihriskom a športovou halou. Pre telesnú výchovu žiakov slúži multifunkčné ihrisko pri základnej
škole. Pre najmenších slúži detské ihrisko v časti Kucik.
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávaťĽ že športový život sa bude orientovať
na rozvoj rekreačnej telesnej výchovy a telovýchovy detí a mládeže.
6.6.Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
- predajne potravín – Jednota COOP s.r.o.Ľ FurčanĽ Čechová
- zmiešaný tovar – Minimax a Dagmar Vargová
- pohostinské a reštauračné služby – POHODAĽ KASÍNOĽ ŠPORTBARĽ ESSOBAR
- stavebniny KIN-NOV s.r.o.
- kaderníctvo - Iveta a kadernícky salón Katka
- pneuservisĽ autosúčiastky
- poštové služby – Slovenská pošta a.s.
- železničná a autobusová doprava
- obchod s palivami – VH TRADE s.r.o.
- výkup druhotných surovín – M.E.E.S. Eva Smolejová
- cestovná kancelária – JOGI TOUR
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- ťažba kameňa – PK Doprastav a.s.Ľ Kmeňolomy SR a.s.
- textilná výroba – TRIKOT s.r.o.
- fotovoltaická elektráreň - Heliopark 5 s.r.o.
- likvidácia nebezpečného odpadu – Environcentrum s.r.o.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
- rastlinná výroba: AGRO PARTS s.r.o., Agropodnik SLAMOZ s.r.o.
- samostatne hospodáriaci ro níci: Štefan BérešĽ Slavomír Olšinár, Miroslav Sopko, Eva
Nagyová
- chov hydiny: KOMES PLUS s.r.o.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávaťĽ že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na rozvoj súčasného priemyslu a výroby a vytváranie podmienok na vznik
nových firiemĽ ktoré zabezpečia alšiu zamestnanosť a služby v obci.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec zostavila rozpočet pod a 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 prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo pod a schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupite stvom dňa 30.3.2015 uznesením č. 24
Rozpočet bol zmenený pätnásťkrát :
- prvá zmena schválená dňa 16.6.2015 uznesením č. 37
- druhá zmena zo dňa 29.6.2015 vo výške schváleného limitu (OZ 28.3.2011 č. 24/2011)
- uznesenie č. 46
- tretia zmena zo dňa 7.8.2015 účelových FP ŠR - uznesenie 46
- štvrtá zmena zo dňa 28.8.2015 účelových FP ŠR - uznesenie č. 56
- piata zmena schválená dňa 21.10.2015 uznesením č. 56
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-

šiesta zmena schválená dňa 18.11.2015 uznesením č. 64
siedma zmena schválená dňa 14.12.2015 uznesením č. 71
ôsma zmena zo dňa 16.12.2015 vo výške schváleného limitu (OZ 28.3.2011 č. 24/2011)
- uznesenie č. 77
deviata zmena zo dňa 22.12.2015 vo výške schváleného limitu (OZ 28.3.2011 č.
24/2011) - uznesenie č. 77
desiata zmena zo dňa 22.12.2015 vo výške schváleného limitu (OZ 28.3.2011 č.
24/2011) - uznesenie č. 77
jedenásta zmena zo dňa 29.12.2015 vo výške schváleného limitu (OZ 28.3.2011 č.
24/2011) - uznesenie č. 77
dvanásta zmena zo dňa 30.12.2015 vo výške schváleného limitu (OZ 28.3.2011 č.
24/2011) - uznesenie č. 77
trinásta zmena zo dňa 31.12.2015 vo výške schváleného limitu (OZ 28.3.2011 č.
24/2011) - uznesenie č. 77
štrnásta zmena zo dňa 31.12.2015 účelových FP ŠR (ZŠ) – uznesenie č. 77
pätnásta zmena zo dňa 31.12.2015 (MŠ) vo výške schváleného limitu (OZ 28.3.2011 č.
24/2011) - uznesenie č. 77

7.1.Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015
Rozpočet

Príjmy celkom

Skutočné

% plnenia

Rozpočet

plnenie príjmov/

príjmov/

po zmenách

čerpanie výdavkov

% čerpania

k 31.12.2015

výdavkov

960 325

1 031 877

1 022 409,78

99,08

Bežné príjmy

905 415

976 522

967 596,19

99,08

Kapitálové príjmy

38 830

39 744

39 743,47

100,00

Finančné príjmy

4 895

5 176

5 176,30

100,00

Príjmy RO – ZŠ

4 585

4 585

4 113,77

89,72

Príjmy RO – MŠ

6 600

5 850

5 780,05

98,80

Výdavky celkom

958 854

1 029 801

993 392,44

96,46

Bežné výdavky

345 907

364 465

331 637,33

90,99

Kapitálové výdavky

45 307

61 088

61 087,03

100,00

Finančné výdavky

62 339

50 864

50 279,42

98,85

Výdavky RO – ZŠ

372 025

412 151

409 155,66

99,27

Výdavky RO - MŠ

133 276

141 233

141 233,00

100,00

1 471

2 076

29 017,34

z toho :

z toho :

Rozpočet obce
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7.2.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
977.490,01
967.596,19

bežné príjmy RO - ZŠ

4.113,77

bežné príjmy RO - MŠ

5.780,05

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

882.025,99
331.637,33

bežné výdavky RO - ZŠ

409.155,66

bežné výdavky RO - MŠ

141.233,00

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

+ 95.464,02
39.743,47
39.743,47
0

61.087,03
61.087,03
0

- 21.343,56
+ 74.120,46
-1.941,34
+ 72.179,12

Príjmy z finančných operácií

5.176,30

Výdavky z finančných operácií

50.279,42

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-45.103,12
1.022.409,78
993.392,44
+ 29.017,34
-1.941,34
+ 27.076,00

Prebytok rozpočtu v sume 74.120Ľ46 EUR zistený pod a 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 predpisovĽ upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR v sume 1.941,34 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu (minimálne 10 %)
7.217,91 EUR
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 pod a § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
1.941Ľ34 EURĽ a to na :
- normatívne výdavky v sume
1.652,59 EUR
- nenormatívne výdavky v sume
288,75 EUR
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b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzkyĽ údržby a opráv pod a ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 2.058,97 EUR (obec – 0,5 % z obstarávacej ceny 1.520Ľ95 €
a nájomcovia – rozdiel príjmov na fond opráv a výdavkov na údržbu 538Ľ02 €)
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozdiel finančných operácií pod a § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov boli kryté z:
- bežných príjmov
- 45.103,12 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu
- rezervného fondu za rok 2015 vo výške 25.017Ľ03 EUR (7.217Ľ91 € + 17.799Ľ12 €)
- peňažného fondu (opráv) vo výške 2.058Ľ97 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2015 - 2017
Skutočnosť
k 31.12.2015
1 022 409,78

Rozpočet na rok
2016
1 006 802

Rozpočet
na rok 2017
909 431

Bežné príjmy

967 596,19

984 593

914 367

Kapitálové príjmy

39 743,47

Finančné príjmy

5 176,30

12 712

Príjmy RO – ZŠ
Príjmy RO – MŠ

4 113,77

4 047
5 450

4 635
6 600

Skutočnosť
k 31.12.2015
993 392,44

Rozpočet na rok
2016
1 006 340

Rozpočet
na rok 2017
809 442

Bežné výdavky

331 637,33

439 161

316 312

Kapitálové výdavky

61 087,03

18 146

Finančné výdavky

50 279,42

25 537

23 409

Výdavky RO – ZŠ
Výdavky RO - MŠ

409 155,66

376 863
146 633

359 621
110 100

Príjmy celkom
z toho :

Výdavky celkom

5 780,05

z toho :

141 233,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1.Majetok

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2014
3 395 704,43

Neobežný majetok spolu

2 942 898,35

Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015

3.320.719,74

Predpoklad
na rok 2016
4.675.174

Predpoklad
na rok 2017
4.675.174

2.876.871,10

4.429.074

4.429.074

2.516

2.516

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

2 674 623,58

2.583.566,33

4.158.283

4.158.283

Dlhodobý finančný majetok

268 274,77

268.274,77

268.275

268.275

Obežný majetok spolu

450 843,51

442.150,50

245.500

245.500

1 979,18

1.953,64

500

500

401 298,20

391.461,71

200.000

200.000

0

0

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé poh adávky
Krátkodobé poh adávky

30 916,71

8.287,91

20.000

20.000

Finančné účty

16 649,42

40.447,24

25.000

25.000

1 962,57

1.698,14

600

600

Skutočnosť
k 31.12.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2014
3 395 704,43

3.320.719,74

Predpoklad
na rok 2016
3.083.000

Predpoklad
na rok 2017
3.033.000

Vlastné imanie

1 914 867,83

1.936.825,03

1.800.000

1.800.000

1 914 867,83

1.936.825,03

1.800.000

1.800.000

504 697,62

393.997,45

383.000

333.000

490,00

1.597,96

13.000

13.000

5 176,30

1.941,34

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

8.2.Zdroje krytia
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Dlhodobé záväzky

182 987,64

174.813,22

170.000

160.000

96570,43

36.421,80

50.000

40.000

Bankové úvery a výpomoci

219 473,25

179.223,13

150.000

120.000

Časové rozlíšenie

976 138,98

989.897,26

900.000

900.000

Krátkodobé záväzky

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov/úbytkov majetku

Obec obstaráva Územný plán obceĽ ktorý ešte nie je ukončený. Rozšírila sieť verejného
osvetlenia a na starom cintoríne obstarala studňu. Obstarala darom dopravný prostriedok
UAZ, zakúpila pozemok za symbolickú cenu na Tichej ulici. Zhodnotila budovu obecného
úradu osadením dverí do kancelárie starostu obce.
-

predaja dlhodobého majetku
Obec v roku 2015 nepredala žiaden majetok ani zásoby.

-

-

prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu úverovú zmluvu.
Spláca istiny z prijatých úverov z minulého obdobia:
Výstavba Domu smútku a rekonštrukcia Miestnych komunikácií – čerpaný od 05/2006Ľ
splatnosť úveru 07/2021Ľ
rekonštrukcia MŠ – čerpaný od 10/2010Ľ splatnosť úveru 09/2030Ľ
rekonštrukcia a zateplenie ZŠ čerpaný od 11/2011Ľ splatnosť úveru 11/2031Ľ
rekonštrukcia priestranstva obce Obnova centra obce – čerpaný od 12/2010Ľ splatnosť
úveru 10/2030,
rekonštrukcia chodníka na urkovskej ulici – čerpaný od 10/2014Ľ splatnosť úveru 09/
2034).
Spláca ostatné záväzky
voči ŠFRB – 7 bytová jednotka nad zdravotným strediskom - čerpaný od 05/2007Ľ
splatnosť úveru 07/2037).
Spláca leasing - rekonštrukcia verejného osvetlenia - čerpanie od 06/2014Ľ splatnosť
úveru 05/2018,

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok

Zostatok

k 31.12 2014

k 31.12 2015

Poh adávky do lehoty splatnosti

104,86

8 787,91

Poh adávky po lehote splatnosti

38 503,90

25 827,35

15

8.4. Záväzky
Zostatok

Zostatok

k 31.12 2014

k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

215 383,09

211 235,02

Záväzky po lehote splatnosti

64 174,98

0

Záväzky

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nárast/pokles pohľadávok

Poh adávky v lehote splatnosti vo výške 8.787Ľ91 €Ľ po lehote splatnosti vo výške
25.827Ľ35 vyrubené dane z nehnute nosti a miestne poplatky a za faktúry za služby spojené
s užívaním bytových a nebytových priestorov vystavených do 31.12.2015.
-

nárast/pokles záväzkov
V lehote splatnosti záväzky ostatné – úver ŠFRB a faktúry došlé k 31.12.2015 a za mzdy
a odvody zamestnancov za 12/2015. Po lehote splatnosti sú najmä krátkodobé záväzky
z dodávate skej oblasti Stanislav Juhás za rekonštrukciu OcÚ – dohodnuté splátky.

9. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12. 2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Náklady

567 810,84

50 – Spotrebované nákupy

590 248,19

Predpoklad
rok 2015
565.500

Predpoklad
rok 2016
580.500

81 264,89

70 714,30

100.000

100.000

51 – Služby

67 325,58

53 591,23

70.000

70.000

52 – Osobné náklady

184 605,97

159 987,71

240.000

250.000

53 – Dane a poplatky

122,85

90,00

500

500

11 883,12

7 783,14

10.000

10.000

70 554,28

115 514,10

100.000

105.000

13 913,51

14 116,92

20.000

20.000

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

138 140,64

168 450,79

25.000

25.000

Výnosy

524 529,83

610 100,25

645.005

640.005

60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar

43 484,78

43 723,12

50.000

50.000

Názov

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
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61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

7 550,21

1 398,87

10.000

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

456 242,27

485 859,59

450.000

450.000

35 683,66

23 148,11

40.000

40.000

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

14 613,25

956,60

15.000

20.000

6,14

3,56

5

5

66 949,52

66 949,52

80.000

80.000

56 718,99

19 85,06

79 505

59 505

67 – Mimoriadne výnosy
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/

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 19.852,06 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov: 520 –
zníženie mzdových nákladov oproti roku 2014Ľ 558 – bola vytvorená rezerva opravnej položky
z prevádzkovej činnosti (na poh adávky), 584 – v roku 2015 zvýšenie o poskytnutý bežný
transfer pre samostatnú účtovnú jednotku – rozpočtovú organizáciu Materská škola Ruskov.
Analýza výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov: 632 –
zvýšenie daňových výnosov prostredníctvom podielových daní poskytovaných z MF SR, 641 –
v roku 2015 neboli tržby z predaja majetku, 653 – od 1.1. 2015 došlo k zmene účtovných
zásad, nevytvára sa rezerva na dovolenku a odvody.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1.Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery:
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Poskytovateľ

ÚPSVaR
MŽP SR
ÚPSVaR

Účelové určenie grantu, transferu

Bež é výdavky – na stravu
hmotná núdza
Bež é výdavky – z depozitu
a život é prostredie
Bež é výdavky – z íže ie
nezamestnanosti

MDVaRR SR Bežné výdavky – na dopravu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

3.167,47

3.167,47

0

499,39

499,39

0

431,84

431,84

0

61,12

61,12

0

4.000,78

4.000,78

0

Rozdiel

MV SR

Bežné výdavky – na matričnú činnosť

MV SR

Bežné výdavky – na vo by

640,00

640,00

0

MV SR

Bežné výdavky – na REGOB
(register obyvate ov)
Bežné výdavky – na ochranu
životného prostredia
Bežné výdavky – z prieskumu územia
na činnosť

474,54

474,54

0

117,00

117,00

0

1.062,20

1.062,20

0

17.184,00

17.184,00

0

346.749,00

345.096,41

1.652,59

2.621,00

2.332,25

288,75

3.504,00

3.504,00

0

34.500,00

34.500,00

0

2.473,00

2.473,00

0

495,00

495,00

0

4.895,54

4.895,54

0

4.232,00

4.232,00

0

830,00

830,00

0

Okresný úrad
HBÚ

MDVaRR SR Kapitálové výdavky – na územný plán
obce

MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
ÚPSVaR

Bežné výdavky – na školstvo
normatívy
Bežné výdavky – na školstvo
dopravné
Bežné výdavky – na školstvo
vzdelávacie poukazy
Bežné výdavky – na školstvo
havárie
Bežné výdavky – na školstvo
pre sociálne znevýhodnené skupiny
Bežné výdavky – na školstvo
učebnice
Bežné výdavky – na školstvo
nevyčerpané FP z predchádzajúceho r.
Bežné výdavky – na predškolákov
v MŠ
Bež é výdavky – školské po ôcky pre ZŠ
- hmotná núdza

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

Bežný transfer z okresného úradu pre základnú školu na bežné výdavkyĽ vzdelávacie
poukazy, dopravnéĽ pre žiakov so sociálne znevýhodneným prostredím, na odstránenie
havarijného stavu a pre materskú školu na vzdelávanie predškolákov.
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10.2.Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Telovýchovná jednota Lokomotíva

bežné výdavky na činnosť

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

5.500,00

Ruskov
Ženská spevácka skupina Olšava

bežné výdavky na činnosť

300,00

Ruskov
10.3. Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšia investičná akcia zatia čiastočne zrealizovaná v roku 2015 je obstaranie
Územného plánu obce Ruskov. Bola zrealizovaná I. etapa prípravy a pripomienkovania, bolo
vypracované Oznámenie o strategickom dokumente a Zadanie pre ÚPN-O.
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Rozšírenie materskej školy

-

Rekonštrukcia a opravy miestnych komunikácií

-

Rekonštrukcia kultúrneho domu

-

Zriadenie denného stacionára

-

Zriadenie zberného dvora

-

Výstavba novej telocvične pri základnej škole

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor.
Vypracoval: Mária Kinlovičová

Schválil: Peter SmrčoĽ starosta obce

V Ruskove dňa 20.5.2016
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