OBEC KENDICE, 082 01 KENDICE 274
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obce Kendice za rok
2018
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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení poslanci obecného zastupiteľstva, vážení občania, milí mladí priatelia.
Aj keď som bol starostom obce Kendice v roku 2018 iba necelé dva mesiace, predtým
som pracoval ako poslanec Obecného zastupiteľstva, takže som bol s dianím obce
oboznámený. O významných skutočnostiach a finančnom hospodárení obce sa dozviete na
nasledujúcich stránkach tejto výročnej správy.
Individuálna výročná spáva obce Kendice za rok 2018, ktorú Vám predkladám, poskytuje
nestranný a skutočný pohľad na dosiahnuté výsledky obce. V spolupráci so všetkými
pracovníkmi obce a členmi Obecného zastupiteľstva a samozrejme pod vedením bývalého
starostu obce obec Kendice hospodárila dobre o čom svedčí aj dosiahnutý výsledok
rozpočtového hospodárenia vo výške 115 935,69 €. Tento výsledok je dostatočným základom
pre nasledujúce roky, kedy obec plánuje viacero finančne náročných akcií.
Medzi najväčšie takéto akcie patrí: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného
úradu, Nadstavba a prístavba materskej školy, Vybudovanie nového športového areálu,
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.
V roku 2018 sme zrekonštruovali ul. Nižnú a vybudovali Obecné kompostovisko.
Popri veľkých stavených akciách Obecný úrad zabezpečoval aj požiadavky občanov, či už
v oblasti dani a komunálneho odpadu, stavebnej ako stavebný úrad, verejnoprospešnej
a kultúrnej – akcie V „Kendzicoch vešelo“
pavlovský turnaj,

a „Kapustové slávnosti“, športovej – Petro-

turnaj šipkarov, akcie pre deti a dôchodcov a iné podľa požiadaviek

občanov.
Aj keď sa nedá vyhovieť všetkým požiadavkám občanov, snažíme sa spolu s novým
Obecným zastupiteľstvom skvalitňovať život občanov našej obce a vytvárať podmienky
pre rozvoj obce a podporu mladých ľudí, ktorí chcú v našej obci žiť, budovať rodinné domy a
vychovávať svoje deti.
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Kendice
Sídlo: 08201 Kendice č. 274
IČO:

00327247

Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 051/7797123
Mail: obeckendice@gmail.com
Webová stránka: www.kendice.eu

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Jozef Hlavatý
Zástupca starostu obce: Ing. Pavel Jurko
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Mária Bystroňová
Obecné zastupiteľstvo: Ing. Pavel Jurko
Ing. Igor Kočiško
Ing, Peter Kočiško
Ing. Rastislav Sosa
Ing. Andrej Luterán
Mgr. Ondrej Gubáč
Peter Čuha
Komisie:
-

finančná komisia - predseda: Ing. Peter Kočiško
členovia: Ing. Igor Kočiško
Ing. František Kočiško
MVDr. Peter Miško

-

stavebná komisia: - predseda Ing. Igor Kočiško
členovia: Ing. Pavel Jurko
Vladimír Gubáč

-

komisia pre ochranu verejného poriadku a ŽP - predseda: Ing. Andrej Luterán
členovia: Peter Klobušický
Miloslav Baran

-

komisia pre šport, kultúru a vzdelanie - predseda: Mgr. Ondrej Gubáč
členovia: Peter Čuha
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Filip Ondrej
Martin Bystroň
Michal Baran
-

komisia pre pozemkové úpravy a verejnoprospešné práce – predseda: Ing. Rastislav Sosa
členovia: Miloš Bodnár
Jozef Miško

Obecný úrad: Mgr. Marcela Jacková, sam.odborný referent
Anna Mikolajová, sam. odborný referent
Jozef Miško, organ.činnosť UoZ, správca, údržbár a kurič OcÚ, KD a MŠ
Pracovníci Komunitného centra – Mgr. Zuzana Hropková
Mgr. Pavol Gaboš
Lenka Šofránková
Terénni a sociálni pracovníci: - Mgr. Miroslava Matiová
Mgr. Magdaléna Tidíková
Bc. Milan Makula
Dňa 10.9.2018 sa konali voľby do orgánov samosprávy. Za starostu obce bol zvolený
Ing. Kočiško Igor. Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Ing, Kočiško Peter
Peter Čuha
Mgr, Róber Ondrej
MVDr. Peter Miško
Ing. Rastislav Sosa
Ing. Pavel Jurko
Ing. Marek Sopko
Ustanovujúce zasadnutie nového Obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 7.12.2018

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Poslaním obce je starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na jej území
Vízie obce:
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Prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho rozvoja obce je „ Program rozvoja obce Kendice na
roky 2015 – 2022“. Je to strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade so
zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z.
Chceme, aby Kendice boli obcou, ktorá je pohodlným miestom pre život svojich obyvateľov a
príjemným miestom pre návštevníkov. Naplnenie tejto vízie je možné dosiahnuť
prostredníctvom: rozvoja infraštruktúry, bývania a služieb, modernizáciou školstva, podporou
kultúry a športu, zveľaďovaním a ochranou životného prostredia.

Ciele obce:
Ciele, opatrenia a aktivity, ktoré si obec na obdobie rokov 2016 – 2022 stanovila sú v
strategickej časti rozdelené do troch základných oblastí – hospodárskej, sociálnej a
environmentálnej. Pre potreby ďalšieho rozvoja plánuje obec Kendice pripraviť nový územný
plán na roky 2017 – 2021 s výhľadom do roku 2025. Územný plán je v súčasnosti v štádiu
prípravy a pripomienkovania. Z hľadiska rozvoja technickej a dopravnej infraštruktúry je
prioritou najmä vybudovanie a rekonštrukcia miestnych cestných komunikácií a chodníkov,
hlavne rekonštrukciou ul Vyšnej a Chmelnickej Rozvoj informačných technológií obec
podporí zvýšením dostupnosti pevného internetu. V rámci budovania technickej infraštruktúry
chce obec rozšíriť elektrickú rozvodnú sieť tak, aby bola zabezpečená dostatočná výkonová
rezerva a napojenie občanov na obecnú kanalizáciu. V oblasti bývania sa obec bude zameriavať
na prípravu vhodných lokalít pre individuálnu bytovú výstavbu, v ktorých plánuje vybudovať
inžinierske siete. Jedná sa o lokalitu Pri Rybníčku, kde je plánovaná výstavba 40 rodinných
domov. Možnosti bývania plánuje obec rozšíriť aj výstavbou bytového domu s nájomnými
bytmi. Občiansku vybavenosť a služby plánuje obec podporiť prostredníctvom rekonštrukcie
hasičskej zbrojnice a obnovy jej vybavenia. Skvalitnenie starostlivosti o zosnulých chce obec
dosiahnuť prostredníctvom rozšírenia kapacity domu smútku. Zvýšenie ponuky služieb zo
strany podnikateľských subjektov plánuje obec podporiť výstavbou polyfunkčného domu.
Podpora cestovného ruchu v obci bude zameraná na obnovu kultúrnych pamiatok a osadenie
turistických informačných tabúľ. V oblasti vzdelávania obec plánuje rozšírenie kapacít
materskej školy rekonštrukciou budovy Materskej školy. Zároveň sa chce zapojiť do
programov, ktoré prispejú k zlepšeniu dochádzky žiakov z marginalizovanej rómskej
komunity. Základná škola plánuje zlepšiť možnosti výučby prostredníctvom vybudovania
moderných odborných učební. Zlepšenie komfortu obyvateľov a návštevníkov obce počas
kultúrnych a spoločenských podujatí chce obec dosiahnuť vnútornou a vonkajšou

6

rekonštrukciou kultúrneho domu. Obec chce naďalej podporovať miestne kultúrno-spoločenské
podujatia a spolky pôsobiace v obci. Finančné prostriedky plánuje poskytovať aj miestnej
knižnici na účely pravidelnej obnovy knižničného fondu. Rozvoj športu a možností pre
voľnočasové aktivity občanov chce obec zabezpečiť prostredníctvom rekonštrukcie
futbalového štadióna a dostavby multifunkčného ihriska a telocvične pre halové športy.
Výhľadovo obec zvažuje aj výstavbu lokálneho lyžiarskeho areálu a turistických peších a
cyklistických trás pozdĺž rieky Torysa a vo vrchovinatej časti katastra. V oblasti zdravotnej
starostlivosti a sociálnych služieb plánuje obec rekonštruovať zdravotné stredisko a prípadne
ho rozšíriť o ďalšie ambulancie. Vzhľadom na aktuálne demografické trendy uvažuje obec o
vybudovaní vlastných priestorov pre seniorov (denný stacionár, klubovňa Klubu dôchodcov)
a prípadne vybudovaní detských jaslí. V oblasti životného prostredia sa obec plánuje zamerať
na zlepšenie nakladania s odpadmi. Na dosiahnutie tohto cieľa obec vybudovala kompostáreň.
Dôležitým prvkom ochrany životného prostredia je aj odstránenie čiernych skládok, ktoré sa
nachádzajú v katastri obce. Dôležitým prvkom v oblasti životného prostredia je aj zníženie
produkcie odpadov a zvýšenie množstva odseparovaného odpadu obyvateľmi obce.
Dosiahnutie tohto cieľa chce obec podporiť prostredníctvom environmentálnej výchovy žiakov
ZŠ a zvyšovania environmentálneho povedomia obyvateľov obce prostredníctvom osvetových
aktivít a aktivít v rámci Komunitného centra. Na základe požiadaviek „Apoštolskej cirkvi“ sa
pripravuje aj výstavba modlitebne.
Hlavné ciele v roku 2019
-

Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ rozsiahlou rekonštrukciu

-

Ukončenie Jednoduchých pozemkových úprav pri cintoríne, výstavba komunikácie

-

MK a terénne úpravy na výstavbu športového areálu

-

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

-

Rekonštrukcia MK Tehliarské domky

-

Výstava telocvične, projektová dokumentácia

-

Detské ihrisko pri Materskej škole a v centre 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.
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5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Obec Kendice leží v dolnej časti údolia rieky Torysy, v hornej časti Košicko-prešovskej
kotliny. Z východnej strany kotlinu ohraničujú Slánske pohorie, zo západnej predsunuté
pahorkatiny Šarišskej vrchoviny s Čiernou horou v jej južnej časti. Zo severnej strany údolie
uzatvárajú vrchy Veľká stráž, Malá stráž a Kapušiansky hradný vrch. Na juhu je kotlina
otvorená. Dedinu delí so susednou obcou rieka Torysa z východnej strany, na južnej strane
susedí s obcou Drienovská Nová Ves na severnej strane s obcou Haniska pri Prešove.
Susedné obce : Haniska pri Prešove, Drienovská Nová Ves a Petrovany
Celková rozloha obce : 935 ha
Susedné mestá a obce : : Haniska pri Prešove, Drienovská Nová Ves a Petrovany
Celková rozloha obce : 935 ha
Nadmorská výška : 235 m nad morom
5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov : k 31.12.2018 - 1989
Národnostná štruktúra : - národnosť slovenská .................... 1 882
rómska.........................

94

česká...........................

5

rusínska......................

7

poľská.........................

1

Vývoj počtu obyvateľov :
Počet obyvateľov v roku 2011 pri sčítaní obyvateľov bol 1808,
Nárast k 31.12.2018 o 181 ľudí
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :

3,50 %

Nezamestnanosť v okrese : 6,74 %
Vývoj nezamestnanosti : nezamestnanosť v obci klesá, obec využíva na zamestnanie
uchádzačov o zamestnanie projekty Úradu práce soc. vecí a rodiny
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5.4. Symboly obce
Erb obce :
Erb obce vytvorený podľa pečate z roku 1786. Motív symbolizuje historický údaj
o Kendiciach z 13 storočia, keď boli Kendice sídlom kráľovských strážcov hraníc.

Vlajka obce :
Vlajka obce je trojcipa , štvorfarebná, má šesť pruhov červený, žltý, biely, žltý, biely a zelený.
Vlajka obce je uložená na viditeľnom mieste v kancelárií starostu obce a používa sa pri
významných príležitostiach ako sú oslavy v obci alebo významné spoločenské a politické
návštevy obce.
5.5. História obce
Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1249, kedy uhorský kráľ Belo IV.
daroval majetok zemanom v doline Svinky, ktorý na východe susedil s pozemkami užívanými
poddanými z Kendíc. Je to najstaršia písomná správa o Kendiciach. Okolo roku 1284 mal v
obci majetok zeman Michal. Kráľ Ladislav IV. daroval Kendice zemanom Petrovi, synovi
Juraja a magistrovi Jóbovi. Okolo roku 1310 sa majiteľmi dediny stali synovia šlachtica Poša.
Pošovci mali v držbe dedinu až do konca 16. storočia. Koncom 13. storočia sa stala majetkom
zemana Petra z rodu Abovcov a magistra Jóba. Na prelome 13. a 14. storočia bol v obci
vybudovaný kostol, pravdepodobne z iniciatívy zemanov. Kendickí poddaní v prvej polovici
14. storočia založili novú osadu Vyšné (Malé) Kendice, ktorá na prelome 15. a 16. storočia
splynula s Kendicami. V roku 1427 tu hospodárilo okolo 30 poddanských domácností. V 14.
storočí bola súčasťou panstva hradu Šariš. V roku 1600 bolo v sídlisku 28 poddanských
domov, kúria zemanov, evanjelický kostol augsburského vyznania, fara. Od 15. do 17. storočia
sa odlišovali Malé a Veľké Kendice. V roku 1787 bolo v obci 84 domov a 641 obyvateľov
(početní želiari), v roku 1828 bolo v obci 98 domov a 704 obyvateľov, v roku 1900 bolo 604, v
roku 1970 počet 1365. Boli roľníci, obchodovali s obilím a dobytkom. V 19. storočí sa v obci
ťažil piesok. Rímskokatolícky kostol pochádza z roku 1819, kaštieľ z roku 1792, kúria a
kaplnka z prvej polovice 19. storočia. Aj za I. ČSR boli Kendice poľnohospodárska obec
známa pestovaním zeleniny, najmä kapusty.
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5.6. Pamiatky
-

„ Szakmaryho kuria“ – národná kultúrna pamiatka zapísaná 16.7.2008

-

„ Hrabeczyho kaštieľ – národná kultúrna pamiatka zapísaná 5.12.2008

-

Rímsko-katolícky kostol sv. Michala – postavený v roku 1819 v klasicistickom slohu

-

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého – postavená v roku 1919

-

Aranyoškina kúria – postavená koncom 18 storočia

5.7. Významné osobnosti obce
PhDr. Ján Koma, Csc. etnograf vo vlastivednom múzeu v Prešove, autor vyše 150
článkov a štúdií v rôznych časopisoch o problematike ľudovej kultúry, nositeľ rôznych
vyznamenaní a autor knihy „ Kendice vo svetle dejín a ľudovej kultúry“

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

Cirkevná základná škola sv. Michala

-

Materská škola

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša, pobočka Prešov

-

Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole sv. Michala

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na modernizáciu vyučovacích metód, zabrániť odchodu žiakov do škôl v mestách,
zvýšiť vzdelanostnú úroveň hlavne u žiakov z rómskej komunity
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Ambulancia všeobecného lekára

-

Ambulancia zubného lekára

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na skvalitnenie zdravotnej služby hlavne pre starších občanov
a pre deti a dorast, ktorí musia za detskou lekárkou cestovať do susednej obce Petrovany.
6.3. Sociálne zabezpečenie
V obci nie je zariadenie sociálnych služieb. Opatrovateľská činnosť pre seniorov
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a chorých zabezpečujú pracovníci Domova soc. služieb sv. Dominika v susednej obci
Petrovany

a Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti

a zároveň Dom ošetrovateľskej

starostlivosti v susednej obci Haniska pri Prešove.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať

na

pomoc zdravotné postihnutým,

starým

a sociálne odkázaným

spoluobčanom. Obec v tomto smere bude spolupracovať s inštitúciami zabezpečujúcimi takéto
služby. Taktiež obec zamestnáva terénnych sociálnych pracovníkov, ktorých náplňou práce je
sociálna práca.
6.4. Kultúra
-

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:
Občianske združenie divadlo Etudy Média Art

-

Dobrovoľné združenia občanov pri Obecnom úrade:
Folklórny súbor Kendičan
Detský spevácky súbor Vreskot

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na podporu kultúrnej činnosti poskytovaním obecných priestorov na nácvik
a vystúpenie skupín, zabezpečenie motorového vozidla

na prepravu členov na akcie

a vystúpenia a na získanie mládeže pre túto činnosť a tým aj reprezentáciu a zviditelňovanie
obce v okrese a v kraji.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Prevádzka Slovenskej pošty

-

Predajňa COOP Jednota

-

Večierka Ličak

-

Pohostinstvo Emília Baranová

-

Kvetinárstvo Hedera

-

LC Čuha Ľubomír

-

MC – Mária Čuhová

-

Jozef Fejerčák – Fejpol

Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

Scrapmet Slovakia a.s. Kendice – zber a zhodnocovanie využiteľných odpadov
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-

Vertikal servis Kendice – montáž a opravy zdvíhacích zariadení

-

EKOTORYSA, združenie obcí – vývoz a spracovanie separovaného odpadu

-

Final Form – zber a zhodnocovanie druhotných surovín

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

UNIPRODUKT Kendice

-

Samostatne hospodáriaci roľníci

-

Čistička odpadových vôd – VVS Košice

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na podporu živnostníkov, samostatne hospodáriacich roľníkov – občanov obce
a tým znižovaniu celkovej nezamestnanosti v obci.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec 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 2018 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením č.130/2017
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 18. 5.2018 uznesením č. 31/2018

-

druhá zmena schválená dňa 26.10.2018 uznesením č. 108/2018

-

tretia zmena schválená dňa 22.12.2018 uznesením č. 28/2018

Rozpočet obce k 31.12.2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Schválený
Schválený rozpočet Skutočnosť
rozpočet
po poslednej zmene
1 766 572,97
1 224 245,74 1 161 153,41
768 952,00
813 000,00
184 620,94

844 138,89
194 064,00
186 042,85

810 275,81
173 566,15
177 311,45

%plnenie
94,85
95,99
89,44
95,31
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

1 686 435,00
558 229,00
1 128 206,00
0

Finančné výdavky

1 113 340,32 1 005 162,02

90,28

641 810,67
458 319,65

591 455,27
399 172,80

92,15
87,09

13 210,00

13 347,69

101,04

7.1. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu

810 275,81

z toho : bežné príjmy obce

810 275,81

bežné príjmy RO

0,00

Bežné výdavky spolu

591 455,27

z toho : bežné výdavky obce

591 455,27

bežné výdavky RO

0,00

Bežný rozpočet

218 820,54
173 566,15

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

173 566,15

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

399 172,80

z toho : kapitálové výdavky obce

399 172,80

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-225 606,65
-6 786,11
-38 671,92
-45 458,03

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava schodku
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu za rok 2018
rezervného fondu.

174 741,41
13 347,69

161 393,72
1 158 583,37
1 003 975,76
154 607,61
-38 671,92
115 935,69
vo výške 115 935,69 EUR bol použitý na tvorbu
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7.2. Rozpočet na roky 2019 - 2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

1 594 309,95

847 041,00

876 741,00

893 439,24
700 870,00

847 041,00

876 741,00

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

1 567 856,83

466 666,00

420 865,00

589 604,00
978 252,83
13 210,00

466 666,00

455 876,00

13 210,00

13 210,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctvo
8.1. Majetok
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
3 235 806,84
3 767 320,66
2 864 240,03
3 401 667,06
1 948,80
2 545 227,16
317 064,07
370 760,36

19 528,80
3 065 074,19
317 064,07
363 160,25

1 393,07
36 005,64
333 361,67
806,45

241,41
47 357,33
315 561,51
2 493,35

8.2. Zdroje krytia
PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
3 235 806,84
3 767 320,66
1 775 008,43
2 108 750,10
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Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

1 775 008,43
400 308,5

2 108 750,10
526 109,69

500,00
1 421,58
370 364,57
28 066,95
0
1 060 489,91

500,00
27 953,88
356 588,86
141 066,95
0
1 132 460,87

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Prírastok majetku

Pozemky
-vo výške 294 631,65. Jedná sa o zaradenie pozemkov, ktoré obec má na liste vlastníctva
a neboli zaradené do majetku obce. Lesné pozemky boli zaradené v hodnote 161 371,10 €
podľa znaleckého posudku č. 8/2018 Ing. Ján Pačesa zo dňa 23.3.2018
Pri zaraďovaní ostatných pozemkov ornej pôdy sme oceňovali podľa znaleckého posudku č.
31/2017 – Ing. Štenko.
Stavby
- Miestna komunikácia ul. Nižná.............................................. .v hodnote 94 784,05 €
- Obecná kompostáreň – cesta................................................... .v hodnote 49 361,87 €
- Parkovisko a a cesta pri 11 bytovej jednotke.......................... .v hodnote 52 934,28 €
- Chodník pri kostole................................................................. v hodnote 2 070,00 €
- Obecná kompostáreň................................................................ v hodnote 7 922,40 €
- Chodník a park pod kostolom.................................................. v hodnote 46 329,99 €
- Miestne komunikácie............................................................... v hodnote 1 832,39 €
Samostatné hnuteľné veci
- MK Hlas - rozhlasová ústredňa.............................................. v hodnote 2 326,80 €
- Modulový kontajner – kompostovisko..................................... v hodnote 5 219,40 €
- Traktor, náves, štiepkovač........................................................ v hodnote 84 978,00 €
- Snehová fréza........................................................................... v hodnote 1 413,00 €
- Konvektomat............................................................................ v hodnote 5 126,65 €
- Digestor..................................................................................... v hodnote 1 091,26 €
- Kamery IPC-HFW.................................................................... v hodnote 1 183,44 €
Dopravné prostriedky
-

Mot. vozidlo FIAT SCUDO.................................................... v hodnote

6 350,00 €
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8.3. Pohľadávky
Hodnota pohľadávok
8 742,00
1 631,92
30 300,05
3 419,20
2 421,63

92,07
462,84
287,62

Opis
Uhradená predfaktúry za dodávku
koncových klapiek – Alfa Armatura
Dobropisy el. energia, plyn,Fa za vodné a stočné 11 BJ
Pohľadávky za komunálny odpad,komunálny odpad MR
Neuhradené pohľadávky za daň z nehnuteľnosti pozemky
stavby v roku 2018 a minulé roky
Neuhradený fond opráv
Nájomné za 11 BJ za rok 2018
Pohľadávky za škodu - Baloga

8.4..Záväzky
Účet 321 – záväzky voči dodávateľom............................................
Účet 324VSE – prijaté preddavky na vodu a stočné 11 BJ..............
Účet 324 STRA – prijaté preddavky na stravu ...............................
Účet 379 – sporenie zamestnancov, poistenie majetku....................
Účet 331 – Záväzky voči zamestnancom........................................
Účet 336 – Záväzky voči soc. a zdravotným poisťovniam............
Účet 341 – Daň z príjmov účtovnej jednotky /daň z reklamy/.....
Účet 342 – Daň z príjmov zamestnancov......................................
Dlhodobé záväzky
Záväzok

Hodnota záväzku
k 31.12.2017

Úver zo ŠFRB
359 200,58 €
Zábezpeka 11 BJ
10 510,32€

95 690,83 €
1 517,30 €
1 941,47 €
6 113,82 €
21 156,10 €
10 521,41 €
119,70 €
4 006,32 €

Hodnota záväzku
k 31.12.2018 v €

Opis

Úver bol prijatý na výstavbu 11
345 881,02 € BJ v sume 438 351,63 € dobou
splatnosti do roku 2041
Zábezpeka prijatá od
10 707,84 € nájomníkov 11 BJ

9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
1.

Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
Suma k 31.12.2017

a)
tržby z predaja služieb
632 - Daňové výnosy samosprávy
- podielové dane
- daň z nehnuteľností
- daň za psa
- daň za užívanie VP

550 072,96
519 340,12
29 647,84
518,00
567,00

Suma
k 31.12.2018
599 458,49
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633 - Výnosy z poplatkov KO DSO
641 – Tržby z predaja dlhodobého majetku
b)
finančné výnosy
662 - Úroky
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku
668 - Ostatné finančné výnosy
c)
mimoriadne výnosy
672 - Náhrady škôd
d)
výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo
VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
- bežný transfer na
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ
- zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
e)
ostatné výnosy
648 - Ostatné výnosy
f) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového
rozlíšenia

22 377,92

28 877,67

3

0

166,27
373,67
309,68

200,48
4 105,14
292,22

80 602,30

101 753,81

49 031,41

47 395,23

19 514,55

25 561,84

1 000,00

4 816,17

1 452,00

1 584,00

261 550,06

296 839,10

2.Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a)
spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
- elektrická energia
- voda
- plyn
b)
služby
511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Reprezentačné
518 - Ostatné služby
- Telefón
- Poštovné
c)
osobné náklady
521 - Mzdové náklady

Suma k 31.12.2017

Suma
k 31.12.2018

54 519,05

61 143,33

15 440,08
754,55
16 975,50

13 378,58
779,32
8 942,90

5 771,00
2 554,95
57 515,41
2 938,27
655,61

8441,06
2 389,94
9 572,41
67 729,33
3 204,24
919,49

195 835,43

233 695,04
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524 - Zákonné sociálne poistenie
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 - Zákonné sociálne náklady
d)
dane a poplatky
538 - Ostatné dane a poplatky
546 – Odpis pohľadávky
e)
odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
553 - Tvorba ostatných rezerv
f) finančné náklady
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
g)
mimoriadne náklady
h)
náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov
mimo verejnej správy
i) ostatné náklady
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
549 – Manká a škody
j) dane z príjmov
Splatná daň z príjmov

63 822,55
9 763,59

80 379,02
1 102,24
16 934,96

87,70
9 941,14

5 628,84
0

139 866,64
500,00

174 531,29
500,00

3714,81
13 693,61

2 105,57
4 099,34

29 781,68

48 733,49

5,00
5 577,73

3,32
14 970,96
52 493,38

109,20

119,70

Hospodársky výsledok v sume 378 791, 84 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov

10. Ostatné dôležité informácie
10.1.Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Poisťovňa Kooperatíva
Poisťovňa Kooperatíva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Prešovský samosprávny kraj
Min.vnútra SR
Min.vnútra SR
Min.vnútra SR
Min.práce soc. vecí a rodiny
Min.práce soc. vecí a rodiny
Min.práce soc. vecí a rodiny
Implementačná agentúra, MPSVaR
Implementačná agentúra, MPSVaR

Suma v EUR
316,17
1500,00
3 000,00
1 000,00
524,41
655,05
22,80
8 523,02
9 360,97
1 379,99
36 536,80
37 027,68

Účel
Hračky pre deti MŠ Kendice
Kendické kapustové slávnosti
Príspevok Dobrovoľnej PO
Príspevok na kultúru
Voľby do orgánov samosprávy
Register obyvateľstva
Register adries
Zamestnanosť – par.54
Zamestnanosť – par.50j
Zamestnanosť – par.52
Zamestnanosť – Komun.centrum
Zamestnanosť – Terénni soc.prac.
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Implementačná agentúra, MPSVaR
Okresný úrad Prešov
Min.práce soc. vecí a rodiny
Min.práce soc. vecí a rodiny
Min.práce soc. vecí a rodiny
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo životného prostredia SR

750
231,76
157,41
5 656,64
300,46
2201,00

Komunitné centrum - transfer
CO
Strava – hmotná núdza
Rodinné prídavky
Osobitný príjemca
Dotácia na 5ročné deti

Suma v EUR
Účel
27 054,12 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
14 064,00 Územný plán obce Kendice
132 448,03 Obecná kompostáreň pre obec

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
10.2.Poskytnuté dotácie
Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov
/ EUR/

/EUR/

Futbalový klub Slovan Kendice
ETUDY ART MEDIA
Rímskokatolícka cirkev Kendice VRESKOT
Občianske združenie LAČO ROMA
Občianske združenie TERNE ČAVE
Centrám voľného času
Školský klub detí pri CZŠ Kendice
Domovom sociálnych služieb
Rímskokatolícka cirkev Kendice

13 000
1 500
400
115
100
480
14 000
3 120
10 000

13 000
1 500
400
115
100
480
14 000
3 120
10 000

10.3.Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018
-

Obecná kompostáreň

-

Rekonštrukcia MK ul. Nižná

-

Parkovisko a cesta pri 11 BJ

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

Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu

-

Rekonštrukcia ul. Tehliarske domky

-

Ukončenie JPÚ, príprava projektov na inžinierske siete
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-

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

-

Rekonštrukcia MK Vyšná a Chmelnická

10.5.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa
10.6.Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiaden súdny spor

Vypracoval: Anna Mikolajová

Schválil: Ing. Kočiko Igor
Starosta obce

V Kendiciach, dňa 31.8.2019
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