INDIVIDUÁLNA VÝROČNÁ SPRÁVA
OBCE UHORSKÁ VES
ZA ROK 2014

Vladimír Multáň
starosta
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1. Úvodné slovo starostu obce
V roku 2014 sa v obci nám podarilo niekoľko vecí, ktoré pomáhajú k jej rozvoju. Zo
všetkých spomeniem aspoň dve.
V novej časti obce sme vybudovali nové detské ihrisko a miestnu komunikáciu. Na oba
projekty sme získali finančné prostriedky cez MAS Horný Liptov. Aj v novom
programovacom období sa budeme spoliehať hlavne na externé zdroje financovania, pretože
vlastných zdrojov nemáme dostatok na akcie, ktoré chceme v nasledujúcich rokoch realizovať.
Dobré meno obci robí aj minerálny prameň Uhorčianka, ktorý sa dostal do finále
v hodnotení najkrajších projektov realizovaných v rámci PPA.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Uhorská Ves

Sídlo:

Stará 53, 032 03 Liptovský Ján

IČO:

00315818

DIČ :

2020581684

Štatutárny orgán obce: Vladimír Multáň, starosta
Právna forma :

801 - obec

Telefón:

044/5263120, +421918840206

Mail:

obecuhorskaves@alconet.sk, ouuhorskaves@alconet.sk,
starosta@uhorskaves.sk

Webová stránka:

www.uhorskaves.sk

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

Vladimír Multáň

Zástupca starostu obce :

Ing. Soňa Slosiarová

Hlavný kontrolór obce :

Ing. Marta Gutraiová

Obecné zastupiteľstvo :

Zloženie :

je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali dňa 27.11 2010 na obdobie nasledujúcich
štyroch rokov.
Ing. Soňa Slosiarová
Mgr. Dáša Tkáčová
Bc. Ľubomír Drahovský
Bc. Michal Drahovský
Daniel Šimovček

Obecné zastupiteľstvo v Uhorskej Vsi rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných
otázkach života obce. Riadne zasadnutia sa konali v dňoch 31.01.2014, 07.03.2014,
25.04.2014, 06.06.2014, 05.09.2014, 10.10.2014, 07.11.2014, 12.12.2014.
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Komisie :
stavebná komisia :
predseda :
členovia :

Daniel Šimovček
Eduard Hvizdoš, Michal Pavelica, Ján Repček

kultúrno-športová komisia :
predseda :
Mgr.Dáša Tkáčová
členovia :
Iveta Koberová, Mária Multáňová, Ľuba Perašínová
finančná komisia :
predseda :
členovia :

Ing. Soňa Slosiarová
Ing. Jozef Tkáč, Bc. Marek Šimovček

komisia na ochranu verejného poriadku :
predseda :
Bc. Ľubomír Drahovský
členovia :
Bc. Dana Klocková, Ing. Ľudovít Perašín
komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejných funkcionárov :
predseda :
Michal Drahovský
členovia :
Ing. Soňa Slosiarová, Mgr. Daša Tkáčová,
Daniel Šimovček, Bc. Ľubomír Drahovský

Obecný úrad:
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci OZ a starostu, ako aj ostatných
orgánov zriadených OZ. Zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov zriadených OZ
a je podateľňou a výpravňou písomností obce. Zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti
na rokovanie OZ a komisií. Vypracováva písomné vyhotovenie rozhodnutí obce. Vykonáva
nariadenia a uznesenia OZ a rozhodnutia obce. Prácu obecného úradu riadi starosta.
Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje
organizačný poriadok obecného úradu.
Pracovníci OcÚ Uhorská Ves : k 31.12.2014
Iveta Koberová - samostatný referent – kumulovaná funkcia (evidencia obyvateľstva, personálna
a mzdová agenda, podateľňa, ekonomika a fakturácia, dane a poplatky, úseky preneseného výkonu
štátnej správy) .
Miroslav Šúry – obecné služby, pomocné práce
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Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie a obchodné
spoločnosti založené obcou.
Obec Uhorská Ves nie je zriaďovateľom (zakladateľom) žiadnej rozpočtovej organizácie,
príspevkovej organizácie, neziskovej organizácie ani obchodnej spoločnosti.

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Vízie obce:
Našou víziou je progresívna obec, ktorá sa prioritne zameriava na maximálne
uspokojovanie potrieb svojich obyvateľov, využívajúca výhodnú geografickú polohu,
umožňujúcu rozvoj podnikania a cestovného ruchu, obec využívajúca úzku spoluprácu
verejného i podnikateľského sektoru a občanov obce.
Ciele obce:
Základným predpokladom pre splnenie stanovených cieľov je spracovanie aktuálneho
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z.
o podpore regionálneho rozvoja ako podmienky na predkladanie projektových žiadostí pre
získanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu a iných
doplnkových zdrojov.

5. Základná charakteristika obce
Obec Uhorská Ves je samostatný, územný samosprávny celok Slovenskej republiky, združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku
v rozsahu jej zverených pôsobností, ale aj v oblasti preneseného výkonu štátnej správy.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
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5.1 Geografické údaje
Obec Uhorská Ves leží v strednej časti Liptovskej kotliny na nive Váhu.
Jej chotár sa rozkladá v nadmorskej výške od 607 do 700 metrov nad morom a tvoria ho po
oboch stranách Váhu v južnej terasovej časti druhohorné bridlice, pieskovce, dolomity a štrky.
Na pravej strane Váhu chotár tvorí flyš, severne od obce sa nachádza prameň minerálnej vody.
Do chotára zasahuje aj prírodná rezervácia Jánska dolina.
Susedné obce : Podtureň, Liptovský Ján, Beňadiková, Závažná Poruba
Celková rozloha obce :

4 451 768 m2 = 445,1768 ha
607 m

Nadmorská výška :
5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov na km2 :
Národnostná štruktúra :

105

prevažuje slovenská národnosť, 5 občanov sa hlási k rómskej
národnosti, 1 občan k českej národnosti

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
cirkev evanjelická a. v., rímskokatolícka, apoštolská, evanjelická
cirkev metodická, gréckokatolícka cirkev
Vývoj počtu obyvateľov :
Obce s progresívnym demografickým
vývojom
Uhorská Ves

Celkový prírastok 2007-2014
51
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K 31.12.2012 mala obec Uhorská Ves podľa štatistického úradu 462 obyvateľov
K 31.12.2013 mala obec Uhorská Ves podľa štatistického úradu 467 obyvateľov
K 31.12.2014 mala obec Uhorská Ves podľa štatistického úradu 471 obyvateľov
Veková štruktúra obyvateľov Obce Uhorská Ves:

vek
0- 3
4- 6
7 - 14
15 - 17
18 - 60
nad 60
Spolu :

muži

Ženy
18
13
20
4
132
52
239

spolu
19
7
15
6
138
57
232

27
20
35
10
270
109
471

5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : k 31.12.2014 mala obec 10 nezamestnaných podľa ÚPSVa R
Stav nezamestnanosti v okrese Liptovský Mikuláš : ročný priemer UoZ je 5155, disponibilná
miera nezamestnanosti je 12,58%
Vývoj nezamestnanosti : Obec nemá informáciu o tom, že by sa mal vývoj nezamestnanosti
v budúcnosti uberať iným smerom ako doteraz
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5.4 Symboly obce
Erb obce :

Symbolom obce je erb, ktorý prešiel niekoľkými úpravami v priebehu storočí, ale podstata sa
zachovala aj v súčasnej podobe.
V pečatnom poli staršieho pečatidla z 18. storočia je topoľ a vpravo od neho stĺpový most.
Kruhopis je latinský: SIGILUM POSESIO. MAGYARFALVA. (Liptovské múzeum v
Ružomberku, inv. č. 21163)
V 19. storočí sa používalo pečatidlo bez pečatného znaku s maďarským kruhopisom:
MAGYARFALU PECSÉTJE a v strede je text: KÖZSÉG. Mladšie pečatidlo za 40-tych rokov
20.storočia má v dolnej časti pečatného poľa kresbu rieky s dvoma rybami. Nad kresbou je
text: OBEC UHORSKÁ VES a v spodnej časti kruhopis: ŽUPA PODTATRANSKÁ o 35 mm.
Predposledná úprava erbu dala takú podobu, kde znak obce tvorí v ľavej časti štítu stĺpový
most nad riekou a vpravo od mosta na brehu stojaci topoľ.
Poslednými úpravami prešiel v roku 2002 (pri príležitosti 770 výročia vzniku obce) a v
súčasnosti má takúto podobu:
v modrom štíte dve zlaté nad sebou položené rybky v striebornej zbroji
horná viac vpredu.
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Vlajka obce :
Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách
modrej 1/9, žltej 2/9, modrej 1/9, bielej 1/9, žltej 2/9 a modrej 1/9.
Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do
tretiny jej listu.

Pečať obce :
Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom
OBEC UHORSKÁ VES. Má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi
zvyklosťami a predpisom o používaní pečiatok s obecným symbolom.

5.5 Logo obce
Obec Uhorská Ves nemá svoje logo.
5.6 História obce
Najstarším písomným dokladom, ktorý poukazuje na existenciu dediny Uhorská Ves a jedným
z najstarších dokladov k Liptovu vôbec, je listina z roku 1230, ktorou kráľ Ondrej II. daroval
Hauchovi, Beuchovi a Polkovi rozsiahly územný majetok ležiaci v severovýchodnej časti
Liptovskej kotliny medzi potokom Revišná a Bielym potokom na pravom brehu Váhu...
Podrobnejšiu históriu a informácie o obci Uhorská Ves môžete získať z knihy „ Uhorská Ves Dejiny obce“
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5.7 Pamiatky
V Uhorskej Vsi sa nachádzajú zemianske kúrie, ktoré podľa daňových súpisov z rokov
1580-1589 uložené v Krajinskom archíve v Budapešti dokladujú, že už v tomto období stáli
v dedine kúrie zemanov Pružinskovcov. Môžeme ich zaradiť medzi najstaršie zachované
kúrie v Liptove spolu s niektorými kúriami v Liptovskom Jáne, Podturni či iných častiach
tohto regiónu.
Medzi významné miesta v obci patrí tiež Obecná zvonica – murovaná neoklasicistická
zvonica postavená pre rímsko-katolícku aj evanjelickú cirkev v roku 1924. Stavbu
projektoval murársky majster Adam Debnár z Liptovského Mikuláša. Vo vnútri je
inštalovaný zvon z roku 1924
pochádzajúci z dielní továrne Rudolf Manoušek a spol.

Ručná požiarna striekačka – technická pamiatka z roku 1941. V tej dobe
zakúpená za 15 000 korún.
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5.8 Významné osobnosti obce
Medzi najvýznamnejšie osobnosti našej obce patrí Ivan Bátory
športovec. V roku 1994 republiku aj obec reprezentoval na Olympijských hrách
v Lillehameri v Nórsku. Pretekal v kategórii bežecké lyžovanie, v roku 1994 v rámci
Slovenska bol vyhodnotený aj ako lyžiar roka.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1 Výchova a vzdelávanie
V našej obci nemáme žiadnu ZŠ ani MŠ.
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje :
- Základná škola v Lipt. Jáne, v Lipt.Hrádku a v Lipt.Mikuláši
- Materská škola v Lipt. Jáne, v Lipt.Hrádku a v Lipt.Mikuláši
Na mimoškolské aktivity je zriadené :
- Centrum voľného času Lienka v Liptovskom Hrádku
- Centrum voľného času v Liptovskom Mikuláši
6.2 Zdravotníctvo
V našej obci nemáme žiadne zdravotnícke zariadenie.
Zdravotnú starostlivosť obci poskytuje :
- Poliklinika v Liptovskom Hrádku a v Liptovskom Mikuláši
- Nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši.
6.3 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby pre našich občanov zabezpečujeme prostredníctvom
poskytovateľov opatrovateľskej služby. V obci nemáme žiadne zariadenie
sociálnych služieb. Obec podporuje mladé rodiny príspevkom pri dovŕšení
jedného roku života dieťaťa, sumou 133,-€. Nezabúdame ani na našich dôchodcov.
Odmeňujeme jubilantov pri dovŕšení 70. rokov, 75. rokov, 80. rokov a nad 80. rokov
všetkých dôchodcov.
6.4 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Obecná knižnica
- ZPOZ združenie Človek človeku
- Spevokol Štiavnica
- TJ Ďumbier Uhorská Ves
- Dobrovoľný hasičský zbor
V obci máme KD, kde sa konajú rôzne kultúrne a spoločenské akcie.
Organizujeme akcie : Fašiangy, Vynášanie Marmurieny, MDŽ, Deň matiek,
Deň otcov, Deň detí, Oslavy SNP, Mesiac úcty k starším, Vítanie Nového roka.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský
život sa bude orientovať na udržiavanie ľudových tradícii a zvyklostí našej obce.
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FOTO

6.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Potraviny ROSY
Pohostinstvo Rybka
Tlačiareň RV PRINT
Apartmánové domy Slniečko
Rekreačný dom Vita Liptov
Privát Ruža
Penzión Zuzka
Privát Oľga
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Najvýznamnejší priemysel v obci :
Hageos s r.o.
Spoločnosť HAGEOS spol. s.r.o. bola založená v máji 1995 prechodom bývalého strediska
geológie Agrostavu Liptovský Hrádok po 17 rokoch praxe. Mnohí naši pracovníci sú bývalými
dlhoročnými zamestnancami špecializovaých podnikov (IGHP, INGEO Žilina, Geoindustria
Jihlava). Svoje bohaté praktické skúsenosti uplatňujú pri realizácii prác v rámci celej republiky
ako aj okolitých štátov. Cieľom firmy bolo vytvorenie kolektívu schopného riešenia a
realizácie inžinierskogeologických, hydrogeologických a geotechnických problémov so
zakladaním stavieb na profesionálnej úrovni.
Doterajšie výsledky firmy pri realizácii úloh v praxi dokázali, že práca firmy je oceňovaná
odberateľmi doma aj v zahraničí a ako firma si za roky práce získali vysoký kredit.
http://www.hageos.sk/
ESOX-PLAST s. r.o.
Nástrojáreň a lisovňa ESOX-PLAST, spol. s r.o., je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť
pôsobiaca na trhu od roku 1994. Disponuje moderným strojným vybavením a
vysokokvalifikovaným ľudským kapitálom. Kvalita všetkých vývojových a výrobných
procesov je garantovaná certifikátom kvality podľa ISO 9001:2008. Hlavným výrobným
programom je design a výroba lisovacích foriem a nástrojov pre technické výlisky a ich sériové
lisovanie. Formy vyrábané v spoločnosti môžu dosahovať max. rozmery 1000x750x700 mm a
hmotnosť 5000 kg. Vo vlastnej lisovni realizujú lisovanie sériovej produkcie plastových
výliskov na lisoch s uzatváracou silou 250-6000 kN. http://www.esox.sk/sk/profil-spolocnosti

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec Uhorská Ves 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 Uhorská Ves na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013 uznesením č.186.
Rozpočet bol zmenený pätnásťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 07.03.2014 uznesením č. 196
- druhá zmena schválená dňa 25.04.2014 uznesením č. 203
- tretia zmena schválená dňa 25.04.2014 uznesením č. 204
- štvrtá zmena schválená dňa 06.06.2014 uznesením č. 207
- piata zmena schválená dňa 06.06.2014 uznesením č. 208
- šiesta zmena schválená dňa 30.06.2014 uznesením č. 215
- siedma zmena schválená dňa 16.07.2014 uznesením č. 216
- ôsma zmena schválená dňa 31.07.2014 uznesením č. 217
- deviata zmena schválená dňa 31.08.2014 uznesením č. 218
- desiata zmena schválená dňa 05.09.2014 uznesením č. 219
- jedenásta zmena schválená dňa 01.10.204 uznesením č. 228
- dvanásta zmena schválená dňa 07.11.2014 uznesením č.231
- trinásta zmena schválená dňa 01.11.2014 uznesením č. 6
- štrnásta zmena schválená dňa 30.11.2014 uznesením č. 7
- pätnásta zmena schválená dňa 05.12.2014 uznesením č. 18
13

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2014

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

179 311,00

189 910,12

190 440,67

100,28

105 305,00
5 265,00
68 741,00

108 179,93
12 989,19
68 741,00

113 037,14
12 989,19
64 414,34

104,49
100,00
93,70

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

179 311,00

189910,12

169 057,98

89,01

99 331,00
76 980,00
3 000,00

102 205,93
84 704,19
3 000,00

91 654,45
77 403,53
0

89,67
91,38
0

0

0

21 382,69

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR

Bežné príjmy spolu

113 037,14

z toho : bežné príjmy obce

113 037,14

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

91 654,45

z toho : bežné výdavky obce

91 654,45

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

+21 382,69
12 989,19
12 989,19

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

77 403,53
77 403,53

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-64 414,34
-43 031,65

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií

-43 031,65
64 414,34
0
14

64 414,34
190 440,67
169 057,98
+21 382,69

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

+21 382,69

Upravené hospodárenie obce

Schodok rozpočtu v sume 43 031,65 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 2014 vysporiadaný z :
- finančných operácií
43 031,65 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 43 031,65 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume
43 031,65 EUR
Po vysporiadaní schodku rozpočtu navrhujeme zostatok finančných operácií v sume
21 382,69 EUR použiť
na:
- tvorbu rezervného fondu
21 382,69 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 21 382,69 EUR.
7.3 Rozpočet na roky 2015 - 2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2014
190 440,67

Rozpočet na
rok 2015
148 681,00

Rozpočet
na rok 2016
104 005,00

Rozpočet
na rok 2017
104 005,00

113 037,14
12 989,19
64 414,34

103 035,00
45 646,00
0

104 005,00
0
0

104 005,00
0
0

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2014
169 057,98

Rozpočet na
rok 2015
148 681,00

Rozpočet
na rok 2016
104 005,00

Rozpočet
na rok 2017
104 005,00

91 654,45
77 403,53

102 681,00
16 000,00

104 005,00
0

104 005,00
0

0

30 000,00

0

0

Výdavky RO s právnou
subjektivitou
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1 Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
378 593,26
426 350,32

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2015 na rok 2016
439 402,74
449 272,74

327 180,10

393 516,33

398 552,74

408 522,74

0

0

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

228 627,36

294 963,59

300000,00

310000,00

Dlhodobý finančný majetok

98 552,74

98 552,74

98 552,74

98 552,74

Obežný majetok spolu

50 716,16

32 585,07

40 500,00

40 450,00

Zásoby

0

0

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

0

0

461,43

709,16

500,00

450,00

50 254,73

31 875,91

40 000,00

40 000,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

0

0

697,00

248,92

350,00

300,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2 Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
378 593,26
426 350,32

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2015 na rok 2016
439 402,74
449 272,74

360 223,12

353 415,21

398 102,74

409 972,74

Oceňovacie rozdiely

0

0

0

0

Fondy

0

0

0

0

360 223,12

353 415,21

398 102,74

409 972,74

8 988,47

37 570,63

8 300,00

8 300,00

2 799,31

650,00

650,00

650,00

0

0

0

0

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

50,46

108,70

150,00

150,00

6 138,70

7 741,65

7 500,00

7 500,00

0

29 070,28

0

0

9 381,67

35 364,48

33000,00

31000,00

8.3 Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

Pohľadávky do lehoty splatnosti

318,70

624,58

Pohľadávky po lehote splatnosti

142,73

84,58

Nárast pohľadávok do lehoty splatnosti : preplatok el. energie za rok 2014 /dobropis/
Pokles pohľadávok po lehote splatnosti : uhradené dane a poplatky za kom. odpad
8.4 Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

Záväzky do lehoty splatnosti

6 189,16

7 850,35

Záväzky po lehote splatnosti

0

29 070,28

Záväzky do lehoty splatnosti predstavujú záväzky voči :
-

dodávateľom

-

zamestnancom

-

poisťovniam a daňovému úradu

Záväzky po lehote splatnosti predstavuje záväzok voči :
-

VÚB a.s. pobočka Liptovský Mikuláš, úver na financovanie projektu podporovaného
prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z EU fondov na výstavbu
„Miestnej komunikácie“.
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9. Hospodársky výsledok za 2014 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Náklady

101 235,48

106 426,43

104 756,00

105 806,00

50 – Spotrebované nákupy

11 711,55

14 490,86

12 298,00

12 000,00

51 – Služby

26 642,41

24 595,05

23 000,00

22 647,50

52 – Osobné náklady

46 933,30

50 064,37

51 000,00

52 000,00

53 – Dane a poplatky

4,00

56,78

57,00

57,00

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

1 646,82

1 915,74

2 000,00

2 100,00

8 545,08

9 509,90

10 000,00

10 500,00

963,36

1 319,05

1 500,00

1 550,00

57 – Mimoriadne náklady

0

0

0

0

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

4 788,00

4 473,80

4 900,00

4 950,00

0,96

0,88

1,00

1,50

Výnosy

109 968,12

115 457,87

113 756,00

115 306,00

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

396,56

542,74

600,00

650,00

0

0

0

0

0

0

0

0

95 663,73

96295,80

96 500,00

97 000,00

9 291,89

6 278,33

7 000,00

7 000,00

Názov

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

Predpoklad
rok 2015

Predpoklad
rok 2016

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

0

2 799,31

650,00

650,00

5,35

5,01

6,00

6,00

67 – Mimoriadne výnosy

0

0

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/

4 610,59

9 536,68

9 600,00

10 000,00

8 732,64

9 031,44

9 000,00

9 500,00
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Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 9 031,44 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2014 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

1 230,00
673,76
540,85
154,11

Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR
Okresný úrad ŽP
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Ministerstvo financií SR

Suma v EUR

454,48
43,77
54,00
2 237,12
158,28
2 898,23

Účel
Voľby prezidenta I. a II. kolo
Voľby do EP
Voľby komunálne
REGOB a hlásenie počtu
obyvateľov
Výkon štátnej správy na úseku
stavebného poriadku
Výkon štátnej správy na úseku
starostlivosti o životné prostredie
Odmena skladník CO
rodinné prídavky, rod. príspevok
aktivačná činnosť - § 52
vrátená DPH
Odd.zóna Uhorčianka

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
10.2 Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č.1/2012 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2012
o dotáciách.

Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

TJ Ďumbier Uhorská Ves

bežné výdavky na činnosť

2 600,00

CVČ Liptovský Hrádok

záujmové vzdelávanie detí

264,00

CVČ Liptovský Mikuláš

záujmové vzdelávanie detí

70,80
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10.3 Významné investičné akcie v roku 2014
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:
-

výstavba detského ihriska

-

výstavba miestnej komunikácie

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

rekonštrukcia miestnych komunikácii

-

rekonštrukcia a zateplenie KD,

-

multifunkčné športové ihrisko

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:

Iveta Koberová

Schválil: Vladimír Multáň

V Uhorskej Vsi, dňa 21.05.2015
Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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