Výročná správa

Obce Haniska
za rok 2015

Vypracovala : Mária Tomková

Ladislav Šimkovič
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa za rok 2015 predstavuje súhrn činnosti obce v hodnotovom vyjadrení a je
prehľadom uvedeného obdobia. Našou snahou bolo zabezpečiť potreby v prospech občanov
našej obce a to pri dodržaní rozpočtových pravidiel. Zároveň sme účelovo nakladali
s prostriedkami získanými od štátu na výkon kompetencií, a tiež s prostriedkami získanými
z EÚ. V roku 2015 sme získané prostriedky použili na ukončenie kanalizácie v obci.
V súčasnosti je napojených na verejnú kanalizáciu cca 90% domácnosti. Obec je samostatný
územný samosprávny 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.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Haniska
Sídlo:

Obecný úrad Haniska, Bajzova 14, 080 01 Prešov

IČO:

00690520

Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 051/7733926
Mail:

podatelna.obechaniska@gmail.com, obechaniska@stonline.sk

Webová stránka: www.obechaniska.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ladislav Šimkovič
Zástupca starostu obce: Ing. Marek Fečo
Hlavný kontrolór obce: Ing. Milan Marchevský
Obecné zastupiteľstvo: je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych
komunálnych voľbách, ktoré sa konali v novembri 2014 na obdobie 4 rokov v počte 7.
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Ing. Marek Fečo – zástupca starostu
Mgr. Rudolf Hudák, Zuzana Kucanová, Juraj Lenhardt, Mgr. Katarína Luterančíková, Ivan
Plávka, Jozef Tomko
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Komisie:
1. Komisia pre finančnú správu, správu obecného majetku
2. Komisia pre stavebnú činnosť, pozemkové úpravy a územné plánovanie
3. Komisia pre šport a kultúru
4. Komisia pre sociálnu oblasť
5. Komisia pre verejný poriadok
6. Komisia pre životné prostredie
Obecný úrad:
-

je

výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce zabezpečuje

organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu:
 Ing. Agáta Hospodárová – samostatný odborný referent zamestnaná od 2.9.2013 –
náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom
 Mária Tomková – samostatný odborný referent zamestnaná od 1.6.1994 – náplň práce
je určená schváleným pracovným poriadkom
 Emil Benický – údržba a správa budov, koordinátor aktivačnej činnosti – náplň práce je
určená schváleným pracovným poriadkom
 Antónia Vardžíková – upratovačka od 15.8.2002 – náplň práce je určená schváleným
poriadkom
Hlavný kontrolór
Ing. Milan Marchevský zvolený do funkcie v Haniske uznesením č. 19/11 od 20.5.2011 do
19.5.2017 na obdobie 6 rokov. V roku 2015 hlavný kontrolór pracoval v zmysle plánu práce
schváleného obecným zastupiteľstvom uznesením č. 7/15 zo dňa 29.01.2015.
Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka / : obec nemá rozpočtové organizácie.

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na jej území.
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Vízie obce:
 Zvýšená kvalita života s využitím prírodného, geografického potenciálu
a podnikateľského prostredia
 Dobudovanie infraštruktúry s vytvorením podmienok pre individuálnu bytovú výstavbu
 Vytvorenie dostatočného priestoru na bývanie v čistom zdravom prostredí s dostatkom
príležitosti na trávenie voľnočasových aktivít, s dôrazom na využitie potenciálu obce
a jej okolia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
 Zabezpečiť rozvoj obce s dobre fungujúcou miestnou ekonomikou službami a kvalitnou
sociálnou a zdravotnou starostlivosťou

Ciele obce:
 Podporiť rozvoj obce, vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov obce na
báze využitia jej potenciálu do ďalších rokov
 Zvýšiť kvalitu životného prostredia a zlepšiť kvalitu života obyvateľov
 Dosiahnuť trvalý ekonomický rast
 Zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo
 Racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života obce

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 obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec leží v severnej časti Košickej kotliny v údolí rieky Torysa.
Chotár je na terasách Torysy v západnej časti na mierne členitom povrchu flyšu Šarišskej
vrchoviny. Východná časť je odlesnená, v západnej časti je les s listnatým porastom. Sú tu
železitouhličité pramene Borkút. Má nivné, hnedozemné a hnedé lesné pôdy.
Susedné mestá a obce : Prešov, Kendice, Záborské, Petrovany
Celková rozloha obce : 190 ha
Nadmorská výška : 230 m – 359 m n. m.
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5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :
Národnostná štruktúra : slovenská,, rusínska, nemecká
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
rímsko-katolícka cirkev, evanjelická cirkev, grécko-katolícka cirkev, pravoslávna cirkev
Vývoj počtu obyvateľov :
2008 – 625 obyvateľov
2009 – 633 obyvateľov
2010 - 641 obyvateľov
2011 – 648 obyvateľov
2012 – 659 obyvateľov
2013 – 695 obyvateľov
2014 - 674 obyvateľov
2015 – 698 obyvateľov
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : počet nezamestnaných k 31.12.2015 – 28 uchádzačov o zamestnanie.
Nezamestnanosť v prešovskom kraji k 31.12.2014 – 69000 uchádzačov o zamestnanie.
Vývoj nezamestnanosti :
Miera nezamestnanosti v okrese Prešov začiatkom januára 2015 predstavovala 19,35 %
a k 31.12.2015 bola 17,35 %. Miera nezamestnanosti k 31.12. 2015 poklesla o 2 %.

5.4. Symboly
Erb obce :
V bielom poli štítu na zelenej pažiti sú dva stromy.

Erb obce je zapísaný do Heraldického registra Slovenskej republiky
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Vlajka obce :
Pozostáva zo šiestich pruhov vo farbách bielej, zelenej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3
a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce :
Zo strategických pamiatok sa zachoval voskový odtlačok pečatidla z roku 1786. Na ňom sú
vyobrazené z pažite vyrastajúce dva listnaté stromy. Tento symbol obec používa nezmenený,
čo dokazuje zachované typárium aj z rokov nasledujúcich. Tento motív bol použitý aj pri
koncipovaní návrhu súčasného obecného erbu.

5.5. História obce
Prvá písomná zmienka o našej obci

pochádza z r. 1288, keď šľachtic Juraj, syn Šimona

v uvedenom roku odmenil svojho vazala Petra zvaného Hruška (Pirus), ktorý ho sprevádzal na
vojenskej výprave vtedajšieho kráľa Ladislava IV. darovaním majetku Haniska. Z uvedenej
listiny sa dozvedáme, že Hanisku vlastnil šľachtic Štefan ešte pred rokom 1288. Z toho
vyplýva, že obec Haniska jestvovala ešte pred uvedeným rokom v písomnostiach z 13. – 16.
storočia sa vyskytuje naša obec pod názvom Enezke, Enizke. Pôvod tohto názvu je nejasný.
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Jedna z prvých informácií zo zasadnutia Šarišskej župy udáva, že roku 1416 bol pán Beňadik
podžupan a pochádzal z obce Haniska. V roku 1427 boli tunajšie sedliacke domy zdanené.
Haniska v tomto období bola malou dedinou. V priebehu nasledujúcich storočí Haniska patrila
viacerým zemianskym rodinám, ktorí postupne zaberali sedliakom pozemky. Sedliaci boli
nútení sa odsťahovať alebo upadli na želiarov.
V 16. storočí tu už sedliaci nehospodárili. Okolo roku 1543 desiatim rodinám miestnych
zemanov patrili pozemky po desiatich sedliackych usadlostiach. Zemania ich sami obrábali
prípadne s pomocou želiarov. Koncom 16. storočia tu stálo 10 zväčša zemianskych domov.
V roku 1658 bol v obci postavený mlyn.
Z ďalších zachovaných písomných údajov sa dozvedáme, že v . 1786, kedy bolo sčítanie ľudu
bolo v obci sedem zemanov, 5 sedliakov 4 živnostníci, 33 remeselníkov, 29 detí vo veku do 12
rokov, 6 detí vo veku do 17 rokov, 104 žien. Celkom 41 rodín so 194 občanmi..
V roku 1818 v obci žilo 178 obyvateľov v dvadsiatich deviatich domoch. V obci žilo 78
katolíkov, 3 židia, 3 evanjelici, 19 ľudí bolo zaregistrovaných ako cudzí. O dva roky neskôr pri
ďalšom sčítaní ľudí bolo tu 29 domov, v ktorých žilo 30 rodín s celkovým počtom 182
obyvateľov.
Ďalšie sčítanie bolo v roku 1857. Celkovo v obci žilo 205 ľudí z toho 142 rímokatolíkov, 3
grékokatolíci, 29 evanjelikov, 10 židov. O dvanásť rokov neskôr pri ďalšom sčítaní bolo 28
domov a 224 ľudí. Obyvateľstvo sa zaoberalo väčšinou poľnohospodárskou výrobou.
V roku 1930 bolo v obci 27 domov a 236 obyvateľov. Z celkového počtu bolo 225 Slovákov, 5
Maďarov, 4 Nemci a 2 inej národnosti. Pozemky sa delili na gazdovské a na pozemky
veľkostatkára Kirchmayera.
Pri poslednom sčítaní v roku 2011 bolo 653 obyvateľov a 192 domov. Z toho do 15 rokov 97
a starší ako 15 rokov 556.
V roku 2013 bolo v obci 695 obyvateľov a 194 domov. .Z toho do 15 rokov 103, starší ako 15
rokov 592. V priebehu roka sa odsťahoval 1 obyvateľ, do obci sa prisťahovalo 21 obyvateľov,
10 obyvatelia zomrelí, 9 detí sa narodilo. Priemerný vek v obci je 41,03 rokov.
Koncom 19. storočia sa začalo s výstavbou novej kúrie, ktorá je postavená
v neskorobarokovom štýle. Nová kúria je z 20. storočia a je v secesnom štýle. Posledným
majiteľom kúrie bola rodina Kirchmayerovcov.
V roku 1926 bola vybudovaná jednotriedna štátna ľudová škola.. Na výstavbu školy prispela
školská správa a gazdovia obce Haniska. V súčasnosti sa tam nachádza jednotriedna materská
škola.
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V roku 1936 bol v obci založený Spolok katolíckej mládeže pod patronátom mons. Jána
Dobranského rímskokatolíckeho farára., ktorý pracoval až do roku 1945.
V roku 1950 bolo počas socializácie dediny založené JRD. Od roku 1970 bola obec Haniska
pričlenená k mestu Prešov ako prímestská oblasť. Po nežnej revolúcii v r. 1990 sa
osamostatnila.

5.6. Pamiatky
V roku 1750 bol v obci postavený kostol „Najsvätejšej trojice“. Obnovený bol v roku 1887 a v
roku 1916, posledná rekonštrukcia kostola bola v roku 2011. V roku 2012 bol vysvätení
košickým arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom. Pri príležitosti vysviacky bol prijatý
starostom obce Ing. Pavukom na Obecnom úrade v Haniske.
Jednoduchá stavba s loďou s takmer štvorcovým pôdorysom a oblým presbytériom. Priestory
sú zaklenuté "českou plachtou". Fasáda je hladká s nárožnými piliermi. Priečelie je ukončené
štítom z rolajovou ornamentikou. Hlavný oltár je z polovice 18. storočia s novým obrazom
Svätej trojice od majstra Jordana z roku 1947. Nesporným dokladom o histórii rímskokatolíckeho kostola sú zvony. Malý zvon je z roku 1773 s latinským názvom v preklade Ježiš
Nazaretský kráľ židovský. Ďalší zvon je z roku 1888 a odliaty bol v Sabinove. Odlial ho
zvonár majster Friedman. Autorom nápisu je Jonas Zlatehlav a názov znie: " Pre obcu Enitzka
chválim Boha, ľud, kňaza do chrámu volám fundátor Zlatehlav Jonas. "
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Významnou kapitolou dejín v roku 1831 je sedliacke povstanie. Začala sa šíriť epidémia
cholery, ktorá zaplavila celú Šarišskú župu. Na počesť sedliackeho povstania na kopci Furča
bol postavený pomník v roku 1938, ktorý je dominantou obce. Autorom je sochár Jozef
Pospišíl. Táto kultúrna pamiatka je v posledných dvoch rokoch rekonštruovaná z prostriedkov
Ministerstva kultúry a z finančných prostriedkov obce.

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

Materská škola v Haniske

-

Deti z obce pokračujú v ďalšom štúdiu na základných školách v okresnom meste
Prešov.

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje zdravotné stredisko v okresnom meste Prešov
časť Šváby.
Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje spoločnosť Gabriela, n.o., ktorá poskytuje našim
občanom opatrovateľské služby. Rozvoj a zvýšenie úrovne opatrovateľských služieb prinesie aj
zariadenie denného stacionára Zdenka, ktoré bolo otvorené koncom roka 2014.
6.3. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje kultúrna komisia obce Haniska
a organizácie pôsobiace na území obce poskytujúce služby pre občanov obce ako sú: Jednota
dôchodcov, Farský úrad, firma Monart – agentúra pre rozvoj vidieckej turistiky.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na kvalitu kultúrnych a spoločenských podujatí v obci.
6.4. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Potraviny na Hliníku

-

Pohostinstvo G. Prima
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-

Pohostinstvo Letná záhrada

-

Remenárstvo Pegas

-

Kamenárstvo

-

Autoopravovňa

Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

Dúha a.s. – malé systémy na čistenie odpadových vôd

-

Frost, a.s. – výroba pečiva

-

ASYS s.r.o. – výroba obchodných zariadení, regály, pulty

-

DOMA, a.s. – výroba, spracovanie a distribúcia sušených, tekutých majonézových
výrobkov

-

Egprodukt, a.s. – maloobchod a veľkoobchod, výroba hotových jedál a polotovarov

-

Doprastav, a.s. – výstavba cestných, pozemných a vodohospodárskych stavieb

-

Fidentia Group ,s.r.o. – výroba a montáž tieniacej techniky

-

VASPRES, s.r.o – výroba dia výrobkov

-

SWEETY ICE, s.r.o.- výroba nanukov a mrazených výrobkov

-

WERA, s.r.o. – výroba, distribúcia predaj dezinfekčných prostriedkov

Poľnohospodársku výrobu v obci zabezpečuje súkromno hospodáriaci roľník p. Komár.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na uspokojovanie všetkých potrieb obyvateľov obce.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2015. Obec v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako schodkový vo výške 26560.Tento schodok mal
byť vykrytý zo zdrojov z minulých rokov..
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2014 uznesením č. 23/2014.
Rozpočet v priebehu roka bol upravovaný o poskytnuté dotácie hlavne na dokončenie
kanalizácie, prenesený výkon a navýšenie podielových daní v priebehu roka 2015.
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

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

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2015

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

235 890

1 014 361

1 096 839

108,13

195 140
0
40 750
235 890

231 419
742 192
40 750
984 222

264 348
788 365
44 126
1 096 839

111,44

181 050
40 650
14 190
235 890

205 438
784 311
14 190
1 003 939

223 644
859 776
13 519
0

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
264 348
264 348

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

0

223 544
223 544

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

40 804
788 365
788 365

859 776
859 776

-71 411
-30 607
0
- 30 607

Príjmy z finančných operácií

44 126

Výdavky z finančných operácií

13 519

Rozdiel finančných operácií
ZDROJE SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce ( vrátane finančných operácií)

30 607
1 096 839
1 096 839
0
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Riešenia hospodárenia obce
Schodok rozpočtu v sume 30 607 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2015 vykrytý z voľných zdrojov
z minulých rokov.

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 31.12.2015
1 096 839
264 348
788 365
44 126
Skutočnosť
k 31.12.2015
1 096 839

Rozpočet na
rok 2016
220 241

Rozpočet
na rok 2017
228 333

Rozpočet
na rok 2018
236 877

220 241

228 333

236 877

Rozpočet na
rok 2016
220 241

Rozpočet
na rok 2017
228 333

Rozpočet
na rok 2018
236 877

223 544
859 776

195 400
9 361

194 500
18 353

195 800
25 597

13 519

15 480

15 480

15 480

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2014 k 31.12.2015
1835943,20
2206267,14

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2016 na rok 2017
2212147,57
2212147,57

1720188,32

2140089,62

2163767,57

2163767,57

12641,91

12641,91

12641,91

12641,91

Dlhodobý hmotný majetok

1585591,95

2005493,25

2029171,20

2029171,20

Dlhodobý finančný majetok

121954,46

121954,46

121954,46

121954,46

Obežný majetok spolu

115754,88

66177,52

48380,00

48380,00

30,33

17,75

30

30

0

0

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Dlhodobé pohľadávky

0

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

16732,93

11276,24

10350,00

10350,00

Finančné účty

98991,62

54883,53

38000,00

38000,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

0

0

Časové rozlíšenie

0

0

0

0

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2014 k 31.12.2015
1835943,20
2206267,14

Vlastné imanie

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2016 na rok 2017
729778,72
1353505,54

464790,82

476159,77

485532,72

485532,72

Oceňovacie rozdiely

0

0

0

0

Fondy

0

0

0

0

Výsledok hospodárenia

464790,82

476159,77

485532,72

485532,72

Záväzky

592698,76

153201,62

132513,00

132513,00

0

0

0

0

82545,10

0

0

0

747,67

47,67

780

780

Krátkodobé záväzky

369105,99

26672,95

20000,00

20000,00

Bankové úvery a výpomoci

140000,00

126481,00

111733,00

96985,00

Časové rozlíšenie

778453,62

1576905,75

1701369,75

697453,62

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

významné prírastky majetku
Rozšírenie kanalizácie v hodnote 853 253,71 EUR

-

Významné úbytky majetku:
Obec v roku 2015 vyradila z dôvodu nefunkčnosti a opotrebovanosti drobný hmotný
majetok v celkovej sume 644,69 €.

-

prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov
Obec na rekonštrukciu verejného osvetlenia prijala v r. 2014 dlhodobý úver vo výške

140 000 EUR v priebehu r. 2015 sme úver znížili na sumu 126 481 €.
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8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

4904,68

319,31

Pohľadávky po lehote splatnosti

10956,93

11828,88

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

369853,66

26720,62

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nárast/pokles pohľadávok
Najvyššou pohľadávkou z minulých rokov je neuhradená daň z nehnuteľnosti od firmy
MARKOB, ktorá je v konkurze vo výške 10683,95 € a nezaplatená daň za komunálny
vývoz vo výške 1144 € .

-

nárast/pokles záväzkov
Záväzky vo výške 26720,62 sú nevyplatené mzdy zamestnancom a odvody do sociálnej
a zdravotnej poisťovne, preddavková daň zo mzdy za december 2015. V záväzkoch sú
započítané aj nepoužité finančné prostriedky z dotácie 28000 € od ERB, ktoré sú určené
na splátku úveru za rekonštrukciu verejného osvetlenia. K 31.12.2015 je zostatok týchto
finančných prostriedkov vo výške 16939 €.

9. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Predpoklad
rok 2016

Predpoklad
rok 2017

Náklady

309667,28

314059,18

311758,00

339900,00

50 – Spotrebované nákupy

25700,50

25348,31

30318,00

32000,00

51 – Služby

90038,63

37825,10

35055,00

58000,00

52 – Osobné náklady

107626,02

117436,15

113413,00

116900,00

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na

0,00
100,00

0,00

0,00

0,00

2646,00

0,00

0,00
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prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
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
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/

83140,95

1361,18
0,00
1700,00

336868,33
4441,29

112640,03

3984,68
0,00

126900,00

126900,00

3572,00

3600,00

0,00

0,00

14178,91

2500,00

2500,00

357450,84

326450,00

352400,00

4181,61

4200

6500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15073,60

0,00

0,00

220901,64

269180,00

203775,49

0

286700,00

1095,00

6180,00

5100,00

5711,82

0,00

0,00

0,00

90,36

31,39

35,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121754,37

111082,60

53035,00

54000,00

27201,05

43391,66

14692,00

12500,00

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 43391,66 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

MŠ SR

MŠ - predškoláci

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
1411,00

MV SR

Regob

222,42

MV SR

Voľby

640,00

MK SR

Oprava kultúrnej pamiatky

5000,00

MŽP SR

Rozšírenie kanalizácie

763102,90

UPSVR

Chránená dielňa + príspevok na vytvorenie 17140,68
pracovného miesta + sociálna odkázanosť

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

763 102,90 € - transfér rozšírenie kanalizácie v obci Haniska.
5 000,00 € - transfér na údržbu kultúrnej pamiatky Sedliackeho povstania

-

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.4/2007 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

FK Furča

Činnosť klubu, zápasy

200,00

Jednota

Organizácia výletov a kultúrnych podujatí

300,00

dôchodcov

10.3. Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
-

Pokračovanie

investícii Rozšírenie kanalizácie v obci preinvestované v r. 2015

27907,65 €
-

Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Martinská – investícia o výške 40649,58 €
splnenie záväzku z r. 2014.
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-

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci výmena svetiel za LED svietidlá. Na túto
investičnú akciu obec na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 10/2014 zo dňa
10.4.2015 čerpala dlhodobý úver vo výške 140 000 € s dobou splatnosti do 31.07. 2024
V priebehu r. 2015 bol splatený úver vo výške 13519,00 €. Zostatok na úverovom účte
k 31.12.2016 je 126481,00 €.

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

Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

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 žiadny súdny spor .
Vypracoval: Tomková Mária
Schválil:

Šimkovič Ladislav

V Haniske, dňa 26.04.2016.
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke

18

