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za rok 2015
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1. Úvodné slovo starostky obce
V roku 2015 som vstúpila do prvého roku volebného obdobia v rámci výkonu samosprávy
obce. Som veľmi rada, že hneď v tento prvý rok sa nám podarilo vypracovať množstvo
technických projektov ako aj projektových zámerov, ktoré boli financované z vlastných
prostriedkov, zo štátnych dotácii a takisto aj z prostriedkov európskej únie. Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR nám prispelo na rozšírenie a udržanie kapacít materských
škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a
vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových MŠ. Získali sme dotáciu na zvýšenie
kapacity našej materskej školy a to rozšírením o tretiu triedu nadstavbou. Úspešní sme boli aj
pri zapojení sa do výzvy Environmentálneho fondu na „Sanáciu miest s nezákonne
umiestneným odpadom“. V rámci výzvy rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia
sme boli úspešní a v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva za podpory európskej únie
zrekonštruujeme a zmodernizujeme verejné osvetlenie v našej obci. Staré svietidla vymeníme
za nové LED svietidlá a takisto vymeníme kompletnú kabeláž, vrátane rozvádzačov.
Zrekonštruovali a vynovili sme obecné oplotenie pri kultúrnom dome a pri materskej škole.
V rámci verejného priestranstva bola vysadená zeleň a tým skrášlená naša obec. Začali sme
vydávať aj obecné noviny, ktoré informujú občanov o dianí v obci.
V našej obci sa nám podarilo obnoviť a zefektívniť dobrovoľný hasičský zbor. Obnovili sa
rôzne činnosti detí, mladých, starších a najstarších. Zaviedli sme nové kultúrno-spoločenské
akcie. Je úctyhodné, že sa mnohí z občanov aktívne zúčastňujú na ich príprave a realizácii.
Preto využijem tento priestor na poďakovanie všetkým občanom našej obce za dobre vykonanú
prácu a spolupatričnosť v skrášľovaní, zveľaďovaní a vytváraní podmienok pre spokojný
a krajší život v našej obci.
V nadchádzajúcich rokoch nás čaká ešte veľa práce. Dúfam v aktívnu podporu a spoluprácu
všetkých obyvateľov, podnikateľských subjektov ako i orgánov obce pri skvalitňovaní
podmienok života našich občanov.
Výročná správa Obce Malá Ida za rok 2015 poskytuje pravdivý a nestranný pohľad na
dosiahnuté činnosti a výsledky obce. Po skončení kalendárneho a účtovného roka pre každú
organizáciu neodmysliteľne patrí dôkladne hodnotenie ekonomickej a bežnej činnosti. Posúdiť
kvalitu odvedenej práce však môžu najlepšie iba občania.
Obec je povinná zabezpečiť originálne kompetencie, ako aj prenesený výkon štátnej správy
tak, aby bola atraktívnou pre jej obyvateľov aj návštevníkov. Urobiť všetko preto, aby
nedochádzalo k zníženiu kvality životného prostredia, pohody bývania a v neposlednom rade aj
zníženiu hodnoty majetku jej obyvateľov. Budem veľmi rada, ak do činnosti obce sa budú
zapájať občania - mladší, starší najstarší, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijú.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Malá Ida
Sídlo: Hlavná 11, 044 20 Malá Ida
IČO: 00324426
Štatutárny orgán obce: starosta
Telefón: 0905479865
Mail:
malaida@malaida.sk
Webová stránka: www.malaida.sk

3

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:
PaedDr. Jana Kallová
Zástupca starostu obce: Mgr. Miroslav Kseňák
Hlavný kontrolór obce: Ing. Angela Michňová
Obecné zastupiteľstvo: Mgr. Miroslav Kseňák, Miroslav Luberda, Mgr. Martin Fridmanský,
Bc. Viktor Bernát, Mgr. Alžbeta Ličková, Branislav Janitor,
Ing. Miloš Krajči
Komisie: Finančná a sociálna – predseda Mgr. Martin Fridmanský,
komisia pre kultúru - predsedníčka Mgr. Alžbeta Ličková,
komisia pre šport – predseda Branislav Janitor,
komisia pre výstavbu – predseda Miroslav Luberda
komisia pre životné prostr. a na ochranu ver. poriadku – predseda Bc. Viktor Bernát
Obecný úrad: Ing. Martina Bernátová – samostatná referentka pre verejné obstarávanie, pre
technický úsek a správu pohrebiska
Helena Chovaníková – samostatná referentka pre ekonomickú, účtovnú
a daňovú agendu
Jarmila Barnová – samostatná referentka pre všeobecnú vnútornú správu,
matriku a daňovú agendu
Rozpočtová organizácia obce
Názov: Základná škola
Sídlo: Školská 10, 04420 Malá Ida
Štatutárny orgán: riaditeľ školy
Základná činnosť: zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti pre primárne vzdelanie a
nižšie sekundárne vzdelávanie žiakov, práca s mládežou na úseku
základného školstva.
IČO: 35544317
Telefón: 055/6970124
E-mail: vojkovska@zsmida.edu.sk
Webová stránka: zsmidaedupage.sk
Hodnota majetku: 413.367,42
Výška vlastného imania: 50.499,39
Výsledok hospodárenia: - 4.478,81

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Poslaním obce je formovať Malú Idu ako prímestskú obec, ktorá využíva svoje ľudské,
materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života svojich občanov.
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Vízie obce:
Kvalita života a jeho zvyšovanie je hlavnou víziou obce Malá Ida. Dosiahnuť túto víziu sa dá
prispením samotných občanov, ale hlavne kvalitnou prácou celej samosprávy. Občania môžu
prispieť ku kvalite života ochranou životného prostredia ako aj zlepšením medziľudských
vzťahov. Obec môže na to využiť dôslednú prácu všetkých zložiek samosprávy v oblastí
otvorenej a transparentnej administratívy, vo vzdelávaní, na úseku dopravy, životného
prostredia, nakladania s odpadom, v sociálnej oblasti, v hospodárskej a ekonomickej oblasti aj
v oblasti kultúry v zmysle príslušnej legislatívy.
Svojim obyvateľom chce poskytnúť kvalitnú technickú infraštruktúru, kvalitné služby
občianskej vybavenosti, sociálne zázemie na vysokej úrovni a kvalitné životné prostredie so
širokými možnosťami kultúrneho vyžitia a dobrými podmienkami na rozvoj športových aktivít.
Ciele obce:
Na úseku administratívy pokračovať v zabezpečovaní elektronizácii služieb samosprávy
a vytvoriť integrované obslužné miesto pre občanov, zároveň rekonštrukciou obecného úradu
zabezpečiť príjemnejšie prostredie tak pre občanov a všetkých klientov ako aj pre
pracovníkov Obecného úradu.
Zvýšiť kvalitu vzdelávania sústavným vzdelávaním učiteľov základnej a materskej školy, aby
učiteľ bol aktívnym tvorcom inovatívnych postupov, realizátorom zmien; tvorcom edukačných
materiálov, metodík. Zároveň vytvoriť lepšie interiérové podmienky pre deti zvýšením
kapacity materskej školy.
Obnoviť rokovania s vlastníkom pozemkov v areáli základnej školy, ktorých výsledkom by malo
byť odkúpenie pozemkov pre možnosť uchádzať sa o prostriedky EÚ na rekonštrukciu budov
školy.
V oblasti nadradenej cestnej siete vyvinúť maximálne úsilie na presadenie realizácie výstavby
dopravného obchvatu obce VÚC Košice a tým zabezpečiť bezpečnosť a kvalitnejší život
občanov. K tomuto cieľu dopomôže aj vybudovanie hlavnej križovatky pri kostole.
Cieľom obce je do roku 2017 zrekonštruovať všetky miestne komunikácie a dobudovať
chodníky, doplniť dopravné značenie v záujme bezpečnosti občanov.
V oblasti životného prostredia a v oblasti nakladania s odpadom vybudovať do roku 2018
zberný dvor s dôkladnou logistikou a tým zamedziť tvorbe opustených skládok odpadu.
V sociálnej oblasti neustále monitorovať problémy občanov, najmä starších a osamelých
a ponúknuť im aj menej štandardné služby – administratívne, zabezpečenie zdravotnej služby
a pod. Spolupodieľať sa na vytvorení denného stacionára pre starších občanov.
V hospodárskej a ekonomickej oblasti zosúladiť skutočný stav s právnym vzťahom pozemkov
vo vlastníctve obce, najmä pod miestnymi komunikáciami. Uchádzať sa o nenávratné finančné
prostriedky z fondov EÚ na rekonštrukciu kultúrneho domu a klubu mladých, na výstavbu
amfiteátra.
Obec Malá Ida spolu so susednými obcami v smere sever - juh vyvinie maximálne úsilie na
vytvorenie cyklotrasy.
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V oblasti kultúry zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo vedením kroniky, podporou
speváckeho súboru ako aj pravidelnými kultúrnymi akciami, na ktorých vystupujú talentovaní
žiaci materskej a základnej škole, ktorí si tak budujú vzťah k obci a k jej obyvateľom.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá 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 severozápadnej časti geomorfologickej oblasti Košickej kotliny v celku
Medzevskej pahorkatiny na nive potoka Ida. Chotár na západe čiastočne prechádza do
oblasti Volovských vrchov celku Holička. Pahorkatiny na východe a západe sú z
treťohorných usadenín a sú zalesnené. Prevláda dub. Ostatné územie má hlinité
illimerizované pôdy.
Územie patrí do klimatického regiónu pomerne teplého, suchého, kotlinového,
kontinentálneho. V území sú zastúpené lesy viac ako 50%, orná pôda viac ako 30%, ďalej sú to
lúky a pasienky, záhrady, sady a vodné plochy.
Do územia zasahuje časť chráneného vtáčieho územia Volovské vrchy. Vo východnej
časti prechádza našim územím biokoridor regionálneho významu a potok Ida je hydrickým
biokoridorom regionálneho významu.
Susedné mestá a obce :
Mesto Košice je okresným mestom a zároveň leží v susedstve obce smerom na východ
vzdialené len 11 km od obce. Na severe naša obec susedí s Bukovcom, na západ je to obec
Šemša a južným susedom sú Košice – Šaca.
Celková rozloha obce : Veľkosť katastra je 1020 ha.
Nadmorská výška :
Nadmorská výška katastra leží medzi 288 - 302 m nm; najnižší bod katastra je cca 276 m n.m.
v dolnej časti nivy Idy, najvyšší bod predstavuje kóta 457 m n.m. na severozápadnom okraji
katastra.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :
Na 1 km2 pripadá 138,92 obyvateľa obce z celkového počtu 1417 ( podľa evidencia občanov
obce), pričom priemerná hustota obyvateľstva na Slovensku je 110,84 obyvateľa na km2.
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Národnostná štruktúra :
Prevažnú väčšinu obyvateľov cca 98% tvoria občania slovenskej národnosti. Ďalej nasleduje
maďarská, rusínska, ukrajinská, česká a poľská národnosť.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
V náboženskej štruktúre prevláda Rímsko-katolícke náboženstvo cca 72,5%, nasleduje,
Gréckokatolícka cirkev, Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Reformovaná kresťanská
cirkev, Pravoslávna cirkev, Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia a Apoštolská cirkev.
Vývoj počtu obyvateľov :
Demografický vývoj obce Malá Ida vykazuje stabilne rastúcu tendenciu. V roku 1869 bolo 326
obyvateľov, v roku 1991 846 obyvateľov a k 31.12.2015 bolo evidovaných 1417 obyvateľov.
Môžeme konštatovať, že od roku 1991 je rast obyvateľstva trvalý, so zvyšujúcim sa tempom
nárastu.
Počet obyvateľov do 18 rokov je približne 20%, počet obyvateľov nad 60 rokov je okolo 17,4%
a obyvateľov v produktívnom veku je asi 62,6%.
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
V roku 2013 bolo nezamestnaných 58 občanov, v roku 2014 to bolo 56 a a v 12/2015 bolo
evidovaných 29 občanov. Nezamestnanosť v obci má klesajúcu tendenciu.
Nezamestnanosť v okrese :
Nezamestnanosť v okrese Košice okolie za rok 2015 predstavuje 19,30% aktívneho
obyvateľstva.
Vývoj nezamestnanosti :
Okres Košice - okolie patrí medzi regióny s pomerne vysokou mierou nezamestnanosti. Oproti
roku 2014 sa miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Košice okolie mierne zlepšila
z 19,68% na 19,30%.
Krivka nezamestnanosti v obci má klesajúci charakter. V roku 2012 bolo evidovaných 72
uchádzačov o zamestnanie a v roku 2015 bolo v evidencii vedených 29 uchádzačov o
zamestnanie.
5.4. Symboly obce
Erb obce :
Symboly obce Malá Ida sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod
signatúrou M-113/03.
Erb obce Malá Ida znázorňuje v modrom štíte k vysokému zlatému snopu po zelenej pažiti
kráčajúceho striebrom odetého sedliaka v zlatej veste a zástere, obráteného a ľavicou si
pridržiavajúceho na pleci strieborné hrable na zlatej rúčke a striebornú kosu na zlatom
kosisku, v pravici nesúceho strieborné ľavo šikmé dvojzubé vidly.
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Vlajka obce :
Vlajka obce pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej, zelenej, bielej,
modrej, žltej, zelenej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi
zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
5.5. História obce
Prvá písomná zmienky o obci Malá Ida pochádza z 13. storočia. Historické pramene z roku
1280 spomínajú obec vtedy ako Fel Idu alebo Vyšnú Idu, ktorá vznikla pri hornom toku rieky
Idy. Obec bola vo vlastníctve Dávida z rodu Aba, neskôr Tomáša Čirkeho a od roku 1427 obec
prešla do vlastníctva Spišského biskupa a kapituly až do zoštátnenia v roku 1939. V rokoch
1939 až 1947 obec patrila Maďarsku.
V I. polovici 20. storočia v obci sa tkalo plátno, keper, preberané tkaniny a handričkové
pokrovce. Hrnčiarska výroba zanikla po I. svetovej vojne.
Po roku 1948 časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Košiciach a ostatní boli
zamestnaní v poľnohospodárstve. Jednotné roľnícke družstvo bolo v obci založené v roku
1959.
Pre Malú Idu bola typická potočná radová zástavba. Hlinené domy s valbovou slamenou
strechou pochádzajú z 19. storočia. Slamu neskôr nahradili vypálené hlinené škridle.
Dominantou obce je rímskokatolícky Kostol Navštívenia Panny Márie postavený v rokoch 1332
– 1335. V rokoch 1991 – 1993 ho občania svojpomocne rozšírili po obidvoch stranách lode.
Medzi pozoruhodné stavby môžeme zaradiť aj sýpku. Písomná zmienka o prácach na tejto
stavbe sa nachádza v Jasove, v Opátstve Radu Premonštrátov a pochádza z r. 1879.
5.6. Pamiatky
Obec Malá Ida má v opatere dva vojnové hroby z II. svetovej vojny. Pochovaní sú tu maďarskí
vojaci. Na priečelí budovy Obecného úradu je umiestnená tabuľa na počesť oslobodenia obce
spod fašizmu.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola, Školská 10 s počtom žiakov 233. Obec má zriadený školský obvod pre
žiakov z okolitých obcí Šemša, Hodkovce, Nováčany a Bukovec. Našu školu navštevujú
aj žiaci mimo školského obvodu.
- Materská škola, Školská 5, ktorá zabezpečuje predškolskú starostlivosť 46 deťom.
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Základná umelecká škola pôsobiaca pri Základnej škole v Malej Ide so sídlom
v Medzeve.
Školský klub pri Základnej škole, ktorý poskytuje mimoškolské aktivity pre 52 žiakov.
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na :
- osvojovanie metód vyhľadávania, spracovania a aplikáciu informácií, škola by už nemala byť
len hlavným zdrojom informácií pre žiakov,
- vzdelávací systém školy musí rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov, ich tvorivé myslenie,
schopnosť riešiť problémy, pracovať v tíme. Žiaci sa musia naučiť poznávať prírodu a kultúru i
vlastnú prirodzenosť a kultúrnosť, naučiť sa konať, naučiť sa hodnotiť, naučiť sa dorozumievať
a porozumieť si.
6.2. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby konsolidovaná jednotka zabezpečuje formou poskytovania stravovania pre
dôchodcov a poskytovaním administrácie pri umiestňovaní občanov do sociálnych zariadení.
Podľa doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na:
vytvorenie denného stacionára - občania v staršom veku potrebujú sociálne väzby na okolie,
v ktorom žijú, kde zároveň im bude poskytovaná primeraná starostlivosť počas neprítomnosti
príbuzných.
6.3. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Obec v spolupráci s kultúrnou komisiou prostredníctvom kultúrnych programov, v ktorých
účinkujú žiaci materskej, základnej školy a základnej umeleckej školy, spoločenskými
kultúrnymi a tanečnými podujatiami a externými kultúrnymi vystúpeniami umelcov.
- Obecná knižnica s ponukou rôznych titulov kníh, ktoré obec každý rok dopĺňa.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať :
naďalej na kultúrne programy a spoločenské kultúrne a tanečné podujatia a zároveň sa bude
snažiť posilňovať aj účasť verejnosti na mapovaní kultúrnych, historických a spoločenských
javov, vecí a udalostí, ktoré sa týkajú našej obce. Je to zároveň najprirodzenejší spôsob ako
začať prehlbovať záujem obyvateľov obce o veci verejné. Kultúrny a spoločenský život je
citlivo vnímaný občanmi, je potrebný pre plnohodnotný život a sebarealizáciu jej obyvateľov,
ako aj pre kultúrny rozvoj celej obce.
6.4. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- MILK AGRO
- OMNI MARKET
- Slamený dom, Slovakia Real Tour
- Mäsiareň „Michaľanský“
- Bevik s.r.o.
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- Konzum Marika
- Golfový rezort Malá Ida
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- KUK&FUK
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- MOLD – Trade, s.r.o. Cestice
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na :
- rozširovanie poskytovania služieb občanom
- agroturistiku
- riešenie infraštruktúry budovaním cyklotrás s ohľadom na blízkosť rekreačnej oblasti
Bukovec a možnosť cezhraničnej turistiky smerom do Maďarska

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 prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.12.2014 uznesením č.31/2014.
Rozpočet bol zmenený nasledovne :
- prvá zmena
schválená dňa 27.2.2015 starostkou obce v súlade s §23 zásad
s hospodárením s finančnými prostriedkami
- druhá zmena schválená dňa 19.3.2015 uznesením OZ č. 2/2015
- tretia zmena schválená dňa 29.4.2015 uznesením OZ č. 14/2015
- štvrtá zmena schválená dňa 27.5.2015 uznesením OZ č. 23/2015
- piata zmena schválená dňa 15.6.2015 uznesením OZ č. 34/2015
- šiesta zmena schválená dňa 10.9.2015 uznesením OZ č. 46/2015
- siedma zmena prevedená dňa 18.9.2015 účtovníčkou – presunom medzi položkami
- ôsma zmena schválená dňa 17.12.2015 uznesením OZ č. 79/2015
- deviata zmena schválená dňa 30.12.2015 na základe účelovo určených prostriedkov zo
ŠR
- desiata zmena schválená dňa 31.12/2015 starostkou obce v súlade s §23 Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Z toho: príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Z toho: výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2015

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

911242

1307673

1328752,82

101,61

889166
15000
7076
24580

929553
70000
308120
28819

973163,02
62675,34
292914,46
32518,17

104,69
89,53
95,06
112,83

910942

1268518

1242024,39

97,91

837440
73502
0
509291

927316
341202
0
541238

903372,50
338651,89
0
533567,08

80,89
99,25
0
98,58

300

39155

86728,43

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
973163,02
940644,85
32518,17

903372,50
369805,42
533567,08

69790,52
62675,34
62675,34

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

0

338651,89
338651,89

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0

-275976,55
-206186,03
0
292914,46
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Príjmy z finančných operácií

292914,46

Výdavky z finančných operácií

0

Rozdiel finančných operácií

292914,46

PRÍJMY SPOLU

1328752,82

VÝDAVKY SPOLU

1242024,39

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

86728,43
62034,49

Upravené hospodárenie obce

24693,94

Schodok rozpočtu v sume 206186,03 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 bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný
- z rezervného fondu
190816,04
- z nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR z predchádzajúceho roka
15369,99
Po vysporiadaní schodku rozpočtu predstavuje zostatok finančných operácií 86.728,43 €.
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 podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 7034,49 EUR, a to na :
stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 275,00 EUR
dopravné pre žiakov ZŠ v sume 742,60 EUR
na vzdelávacie poukazy 289,49 EUR
normatívne výdavky pre ZŠ 5727,40 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.
b) kapitálový transfer na nadstavbu MŠ vo výške 55000 EUR
Zostatok finančných operácií po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR bol navrhnutý na
tvorbu rezervného fondu vo výške 24.693,94 €.

7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2015
1328752,82
973163,02

Rozpočet na rok
2016
1137232

Rozpočet
na rok 2017
1026572

Rozpočet
na rok 2018
1030672

995932

1024272

1030372
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Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

62675,34
292914,46
32518,17

Z toho: Príjmy RO
s právnou subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2015
1242024,39

Z toho: Výdavky RO
s právnou subjektivitou

287282,11
145067,21
0
474808,12

7500
133800
24980

0
2300
25080

0
300
25180

Rozpočet na
rok 2016
1137046

Rozpočet
na rok 2017
1026451

Rozpočet
na rok 2018
996104

968596
168450
0
556012

939551
86900
0
560029

936104
60000
0
566298

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
8.1. Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2014 k 31.12.2015
4448578,87
4305326,04

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2016 na rok 2017
4488326
4398326

4142134,90

4076321,46

4303626

4180226

0

0

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

3947010,89

3881197,45

4108502

3985102

Dlhodobý finančný majetok

195124,01

195124,01

195124

195124

Obežný majetok spolu

369350,99

162985,32

182000

215300

4975,83

3588,79

3300

3900

15440,54

13419,13

12000

11000

0

0

0

0

7938,47

11104,62

9450

8500

340996,15

134872,78

154550

189100

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

0

0

2906,42

2607,90

2700

2800

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

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

Časové rozlíšenie
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a) za konsolidovaný celok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2014 k 31.12.2015
4482527,23
4342406,30

Predpoklad
na rok 2016
4536925

Predpoklad
na rok 2017
4446326

4087416,00

4148787,74

4313481

4189582

0

0

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

3892291,99

3953663,73

4118357

3994458

Dlhodobý finančný majetok

195124,01

195124,01

195124

195124

Obežný majetok spolu

392026,73

190901,15

220634

253844

4986,11

3597,52

3310

3940

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

0

0

12317,46

15457,53

13500

14800

374723,16

171846,10

203824

235104

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci

0

0

0

0

3084,50

2717,41

2810

2900

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

krát.
Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2014 k 31.12.2015
4448578,87
4305326,04

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2016 na rok 2017
4488326
4398326

1347512,14

1395682,22

1481617

1510517

Oceňovacie rozdiely

0

0

0

0

Fondy

0

0

0

0

1347512,14

1395682,22

1481617

1510517

52563,45

96418,24

47520

48620

960,00

1000,00

1000,00

1000,00

15369,99

62034,49

8400,00

6500,00

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

112,23

144,83

120,00

120,00

36121,23

33238,92

38000

41000

0

0

0

0

3048503,28

2813225,58

2959189

2839189

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2014 k 31.12.2015
4482527,23
4342406,30

Predpoklad
na rok 2016
4536326,00

Predpoklad
na rok 2017
4446326

b) za konsolidovaný celok
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

1347395,41

1391086,68

1477707,00

1507187,00

Oceňovacie rozdiely

0

0

0

0

Fondy

0

0

0

0

1347395,41

1391086,68

1477707,00

1507187,00

86504,21

138038,28

99430,00

99950,00

960,00

1000,00

1000,00

1000,00

15369,99

62034,49

15000,00

12500,00

525,90

311,00

430,00

450,00

69648,32

74692,79

83000,00

86000,00

0

0

0

0

3048627,61

2813281,34

2959189,00

2839189

z toho :

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:
- prírastkov/úbytkov majetku
- Materská účtovná jednotka sa zapojila do výzvy z fondov Európskej únie na
rekonštrukciu verejného osvetlenia, kde uspela. Jednou z podmienok výzvy bola
úhrada preddavku. Preddavok bol zaplatený vo výške 277.544,47 € z rezervného fondu
obce a zaúčtovaný na účet 052. V septembri 2015 bolo postavené oplotenie pozemku
Materskej školy a Kultúrneho domu v hodnote 6.361,02 €.
- Pre bezpečnosť obyvateľov obce bol vybudovaný chodník pri frekventovanej štátnej
ceste v hodnote 5.478,24 €. Vybudovaním lávky cez potok v hodnote 10558,76 bol
obyvateľom umožnený bezpečnejší prístup na Obecný úrad z ulíc Letná a Idanská. Na
účte obstarania majetku pribudol majetok v hodnote 28.277,05 a to neskolaudovaná
prístavba šatne TJ, projekt pre obnovu kultúrneho domu a projekt na chodník na
Bukoveckej ulici. Obec vytvorila opravnú položku vo výške 15.439,00 €

15

-

-

-

k nedokončenému DHM z dôvodu predpokladu zníženia hodnoty majetku – stavba
postavená v rokoch 2010 – 2011. K 31.12.2015 stavba nebola skolaudovaná.
V roku 2015 obec zakúpila ojazdený osobný automobil Škoda Rapid za cenu 12.269,00
€ včítane príslušenstva a ťažného zariadenia. Zároveň sme vyradili a odpredali staré
motorové vozidlo Škoda Fabia za 500,00 €. Toto osobné auto neprešlo STK a jeho
oprava by bola neefektívna, neúčinná a ekonomicky nevýhodná.
V roku 2015 obec odpredala občanom pozemky na základe osobitného zreteľa, t.j.
jednalo sa o pozemky malej výmery, ktoré obec nemá možnosť využiť s ohľadom na ich
polohu, zníženie majetku bolo vo výške 210,18 €.
Materská účtovná jednotka pre realizáciu investičných zámerov neprijala žiaden
bankový úver

8.3.

Pohľadávky

a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

1921,17

5200,25

Pohľadávky po lehote splatnosti

13299,50

13299,50

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

6300,16

9553,16

Pohľadávky po lehote splatnosti

13299,50

13326,01

8.4. Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

36233,46

33383,75

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

b) za konsolidovaný celok
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

70174,22

75003,79

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
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nárast pohľadávok bol spôsobený poskytnutím prevádzkových preddavkov vo výške
4485,00 €. Na približne rovnakej úrovni zostali daňové a nedaňové pohľadávky na
účtoch 319 a 318.
nárast záväzkov bol zaznamenaný na účte 357 z dôvodu dotácie na nadstavbu MŠ,
ktorá bola pripísaná na účet v banke 30.12.2015 a nevyčerpaných finančných
prostriedkov na prenesený výkon – výchova a vzdelávanie v ZŠ. K miernemu nárastu
došlo aj na účte 321 – dodávatelia. Záväzok nebol uhradený z dôvodu plynutia
splatnosti. U ostatných záväzkových účtoch nedošlo k výraznejšej zmene.

9. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12. 2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Náklady

651038,01

741639,66

774690

792700

50 – Spotrebované nákupy

46677,27

52980,50

57000

60000

51 – Služby

62051,84

101407,54

109000

120000

52 – Osobné náklady

172431,93

187847,21

190000

198000

53 – Dane a poplatky

14,28

0

0

0

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

13837,37

8814,48

11000

12000

256049,17

278006,44

290000

280000

2474,15

2350,09

2500

2500

57 – Mimoriadne náklady

0

0

0

0

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

97370,02

110050,34

115000

120000

146,26

183,06

190

200

Výnosy

765718,85

789809,74

860625

821600

60 – Tržby za vlastné výkony a 38492,26
tovar
61 – Zmena stavu
0
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
14191,74

2387,99

2500

2600

0

0

0

1836,65

2000

0

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov

460241,86

489840

519550

Názov

419561,84

Predpoklad
rok 2016

Predpoklad
rok 2017
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64 – Ostatné výnosy

27777,60

25322,03

28000

28000

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

29416,58

960,00

1000

1000

777,53

1364,37

900

900

67 – Mimoriadne výnosy

11,81

185

0

0

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
/

235489,49

297511,84

336385

269550

114680,84

48170,08

85935

28900

Skutočnosť
k 31.12. 2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Náklady

1069015,69

1209950,31

1261320

1345970

50 – Spotrebované nákupy

124445,81

134854,99

135000

145000

51 – Služby

99097,70

161626,13

165000

184770

52 – Osobné náklady

550986,32

594662,80

628830

683000

53 – Dane a poplatky

0

0

0

0

54 – Ostatné náklady na
25851,69
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
258438,29
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
3763,48

25712,64

26000

30000

280046,06

292000

286000

4511,57

4800

5000

57 – Mimoriadne náklady

0

0

0

0

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

6432,40

8536,12

9500

12000

146,26

183,06

190

200

Výnosy

1205367,62

1187551,36

1347940

1375450

60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb

86171,38

51644,88

55200

55000

0

0

0

0

c) za konsolidovaný celok
Názov

Predpoklad
rok 2016

Predpoklad
rok 2017
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62 – Aktivácia

14191,74

1836,50

2000

0

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

419561,84

460241,89

489840

519550

39422,24

36788,65

39000

39000

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
48543,57
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
777,53

960,00

1000

1000

1364,37

900

900

67 – Mimoriadne výnosy

11,81

185,00

0

0

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/

578871,25

700803,23

760000

760000

74645,15

118389,41

86620

29480

Kladný hospodársky výsledok v sume 48.170,08 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:
Najväčší nárast v nákladoch predstavujú náklady za služby – na iné služby a to v súvislosti
s likvidáciou nezákonne umiestneného odpadu, na ktorý sme čerpali dotáciu z Environfondu
vo výške 19.551 €. Ďalej na ekonomické a iné poradenstvo, za administratívne a režijné
náklady. K zvýšeniu došlo aj na osobné náklady z dôvodu úpravy platov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2015 konsolidovaný celok prijal nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
MV SR

Okresný úrad
Košice
MVDRR

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
Normatívne a nenormatívne transfery pre ZŠ, 429.307,59
MŠ, na matriku, na vojnové hroby, pre REGOB,
na voľby, pre skladníka CO
E - testovanie
1.018,98
Na

stavebný

úrad,

ochranu

životného 1.532,09

prostredia a na cestnú dopravu
ÚPSVaR

Na

plnenie

školských

povinností

a na 5.382,68

19

stravovanie deti v HN, na zamestnanosť
Recyklačný

Za separovaný odpad

313,00

Environfond

Na likvidáciu nezákonne umiestneného odpadu

19.551,00

MŠ SR

Na nadstavbu MŠ

55.000,00

fond

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
- Na nadstavbu materskej školy
- Na likvidáciu nezákonne umiestneného odpadu
- Na prenesené kompetencie na úseku vedenia matrík a hlásenia pobytu občanov
a registra obyvateľov
- Na prenesené kompetencie v oblasti stavebného poriadku a na úseku vykonávania
pôsobnosti stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie
b) rozpočtová organizácia
- Normatívny bežný transfer na prenesený výkon na úseku školstva
- Nenormatívny bežný transfer na prenesený výkon na úseku školstva
- Na podporu výchovy k stravovacím návykom a na podporu výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
10.2.Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.1/2008 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

TJ Družstevník
Malá Ida

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

na zabezpečenie fungovania futbalových
družstiev

3000

10.3. Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
a) obec
- Výstavba chodníka pri hlavnej ceste
- Výstavba lávky cez potok Ida
- Výstavba oplotenia kultúrneho domu a materskej školy
- Vo vlastnej réžii – dokončovacie práce na prístavbe šatne
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
- Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií
- Výstavba chodníkov
- Nadstavba MŠ
- Rekonštrukcia KD
- Rekonštrukcia Obecného úradu
- Rekonštrukcia elektrických rozvodov v MŠ
b) rozpočtová organizácia
- Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
- Rekonštrukcia pavilónov ZŠ
- Výstavba ihriska pri ZŠ
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 žiaden súdny spor.

Vypracovala: Chovaníková Helena

Schválil: PaedDr. Jana Kallová

V Malej Ide, dňa 22.8.2016

Prílohy:
Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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