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Povinnosť vypracovať konsolidovanú výročnú správu pre obce a mestá vyplýva z § 20
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Obec ako materská účtovná jednotka zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za ňou
zriadenú rozpočtovú organizáciu a dcérsku účtovnú jednotku, tvoriace konsolidovaný celok
na základe ich individuálnych účtovných závierok. Konsolidovanú účtovnú závierku overuje
audítor.

Ak má účtovná jednotka povinnosť zostaviť individuálnu výročnú správu a konsolidovanú
výročnú správu, možno údaje z individuálnej výročnej správy a údaje z konsolidovanej
výročnej správy spojiť do jednej výročnej správy (ods. 15 § 21 zákona č. 432/2002 Z. z.).
Konsolidovaná výročná správa obce Krivany za rok 2015 je členená na 7 kapitol. Obsahuje
všeobecné informácie o obci, o stave, v ktorom sa nachádza, ako aj ekonomické informácie
z konsolidovanej účtovnej závierky za všetky dcérske účtovné jednotky, ktoré sú súčasťou
konsolidovaného celku. Konsolidovaná výročná správa poskytuje informácie vo vyváženej
forme a jej súčasťou sú analýzy stavu a prognózy vývoja obce, dôležité finančné a
nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti obce na zamestnanosť, s
poukázaním na príslušné údaje v konsolidovanej účtovnej závierke.
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1. Základná charakteristika obce Krivany
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.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku
je rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť
hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy
k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako
aj k obyvateľom žijúcim na území obce. Obec Krivany je zriaďovateľom rozpočtovej
organizácie Základnej školy s materskou školou Krivany.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa a
konsolidovaná výročná správa.

Identifikácia účtovnej jednotky
Názov: Obec Krivany
Sídlo: Záhradná 46/6, 082 71 Krivany
Okres: Sabinov
Kraj: Prešovský
IČO:

00327298

DIČ:

2020711561

Právna forma: obec
Telefón: 051 4572 055, 0905 421 531
Email: starosta@krivany.sk, obec@krivany.sk, ekonomobce@krivany.sk,
Webová stránka: www.obeckrivany.sk
Štatutárny zástupca: Ján Šejirman – starosta obce

1.1. Geografické údaje
Obec leží na ceste vedúcej zo sídla okresu Sabinov cez Lipany do Brezovice, 16 km
severozápadne od Sabinova. Leží 426 metrov nad morom pri ľavostranných prítokoch rieky
Torysy, ktorá sa práve v tomto mieste ohýba - kriví zo severovýchodu na juhovýchod. Aj v
tomto prírodnom úkaze môže koreniť názov obce. Obec leží učupená medzi menšími
pahorkami a len na jej južnej strane je voľná rovina až po rieku Torysu. Rieka tečie asi 350 m
južne od obce. Vyššie kopce s nadmorskou výškou neďaleko obce sú: na severe Demianka
791 m, Lysá Hurka 681 m, Hradek 650 m, na severovýchode Rohov 691 m, na východe

Balážka 664 m. Na južnej strane za riekou Torysa sú severné svahy Gerginovca 496 m
výsokého. Obec je dlhá viac ako 1 km. Na východe začína mostom nad "Krivým jarkom.
Tento jarok pramení z osady Putnov, ktorá je vzdialená od obce 3 km. Horizontálna poloha
obce je krivá. Zemepáni poddaným nedovolili usadiť sa na rovine smerom k rieke Toryse
ktorá je úrodná, ale vyhnali ich na svahy pahorkov, ktoré majú sklon k terajšej obci.
Pahorkatinný až hornatinný povrch zväčša odlesneného chotára tvorí centrálnokarpatský
flyš. Má hnedé lesné miestami oglejené, prípadne kyslé nivné a nivné karbonátové pôdy.
V nesúvislých lesoch prevláda smrekový porast. Obec Krivany je od najbližšieho mesta
Lipany vzdialená 3 km. Katastrálne susedí s obcami Ďačov, Torysa, Oľšov, Kamenica a
mestom Lipany. Obcou preteká rieka Torysa. Celková rozloha obce: celý kriviansky chotár
má rozlohu 1866 ha.
Nadmorská výška: Krivany ležia na styku Levočských vrchov, šarišskej vrchoviny
a Šarišského podolia v doline Torysy. Nadmorská výška v strede obce je 415 m n. m. a v
chotári 389 – 788 m n. m.

1.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: 60 obyv./km2, počet obyvateľov k 31.12.2016 = 1 206
Národnostná štruktúra: (podľa údajov ŠÚ SR z roku 2011)
počet obyvateľov 1215, z toho slovenská národnosť 955, rómska národnosť 119, rusínska
národnosť 4, ukrajinska národnosť 1, česká národnosť 3, nezistená národnosť 133.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: (podľa údajov ŠÚ SR z roku 2011)
rímsko-katolícka cirkev 917, grécko-katolícka cirkev 24, právoslávna cirkev 7, evanjelická
cirkev augsburského vyznania 2, náboženska spoločnosť Jehovovi svedkovia 2.

Vývoj počtu obyvateľov:
K 1.1.2016 - 1 206
K 1.1.2015 - 1 209
K 1.1.2014 - 1 189
K 1.1.2013 - 1 171
K 1.1.2012 - 1 150
K 1.1.2011 - 1 128
K 1.1.2010 - 1 104
K 1.1.2009 - 1 085

1.3. Symboly obce
Erb obce: V zelenom štíte pravošikmé sklonené zdvojené gajdice so zlatými
drevenými a striebornými rohovými časťami.

Vlajka obce: Obecná vlajka má podobu ôsmich pozdĺžnych pruhov zeleného,
bieleho, žltého, bieleho, žltého, bieleho, žltého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a
ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť
pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.
Obec sa spomína z roku 1301 ako farnosť a je aj doložená z roku 1301 ako Criua, neskôr
ako Krivany (1773), Krívany (1920), Kriviany (1927), Krivany (1948); maďarsky Krivány.
Obec patrila komesovi Rikolfovi. V 17. – 19. storočí tu mali majetky Dessewffyovci.

KRIVANY

Pečať obce:

Pečať je okrúhla, uprostred sú vyobrazené pravošikmé sklonené

zdvojené gajdice a kruhopisom OBEC KRIVANY.
Používa pri slávnostných príležitostiach – udelenia čestného občianstva, na pečatenie
významných listín a dokumentov a podobne. Pečať uschováva starosta obce.

1.4. Logo obce – obec nemá logo.
1.5. História obce
Obec Krivany vznikla asi v 13. storočí (r.1274-1288) za panovania Ondreja II., kráľa
Uhorského. Prvá dostupná písomná zmienka o obci je z roku 1301. Jej vznik sa predpokladá
dokonca už pred 11.storočím. Je nesporné, že obec sa najdynamickejšie vyvíjala v ranom
stredoveku. Názov obce pochádza z tohto obdobia pod prvotným menom "Cline", v
dokumente išlo o ohraničenie chotára krivianského a susedného Oľša. Ďalšia zmienka o
názve obce je z roku 1312 "Crivan" išlo o listinu schvaľujúcu "bratstvo fraternitu." Pôvodný
etymologický názov bol azda "Krivá - Krivé",prípadne neskôr "Krivôň alebo Krivan", z čoho
pravdepodobne

povstal

i

dnešný

názov

Krivany.

Obec je veľmi starobylá a má veľmi bohatú históriu, ešte aj v súčasnosti pri rôznych
výkopových prácach narazíme na murivá po niekdajších 11 kaštieľoch. Chotárne názvy, ale
aj archeológia tu dokumentujú nálezy z neolitu, drevený Hrádok , staropohanské obetište Za kamiň, Božišče - Bažov, starobylú cestu na Putnov, prítomnosť českých bratríkov - ich

vodcu Axamita, ktorému tu na brehu menom Koscilek Čierny pluk Matiáša Korvina zrúcal
kaštieľ - vykopávky z neho máme vystavené v sypanci v centre obce. Od roku 1274-1288 a
1306 sú Krivany spomínane ako panstvo Terczayovcov. Roku 1597 ako panstvo
Dessewffyovcov, roku 1610 spor Passúthovcov proti Dessewffyovcom, roku 1629 spor
Forgachovej proti Kérymu pre kúpu majetku. Roku 1724 sa spomína obce pod menom
"Criwa" /Crina?/ s 26 poddanskými statkami. Roku 1744 sa spomína zas ako majetok
Dessewffyovcov.

1.6. Pamiatky
Kamenný mlyn
V katastrálnom území obce Krivany sa nachádza pozoruhodná stavba – vodný mlyn
zo 17. storočia, ktorá je dnes už ojedinelým svedkom slávnej minulosti mlynárstva.
Vodný mlyn z Krivian bol hnaný vodou privádzanou na vrch dreveného kolesa
s lopatkami tzv. žľabom. Do roku 1918 sa mlelo zrno medzi dvoma veľkými kameňmi, ktoré
boli na to špeciálne upravené. V priebehu ďalšieho roku došlo k modernizácii mlyna, kde sa
mlelo na tzv. „valkach“. V roku 1923 tamojší pán Bornemisza mlyn daroval mlynárovi
Grinčovi. Do roku 1952 bol mlyn vo funkčnom stave. Z dôvodu znárodnenia v roku 1948
a neskoršieho vstupu do družstiev bol v roku 1952 mlyn spolu s pílou uzavretý a zapečatený.
V roku 1984 sa mu dostalo pozornosti zo strany štátu, kedy bol zapísaný do zoznamu
technických pamiatok, no nie až natoľko, aby sa vyčlenili určité finančné prostriedky na jeho
záchranu. V roku 1991, keď sa začali práce na záchrane nášho kultúrneho bohatstva. Od
roku 1996 vzniklo aj občianske združenie ZDRUŽENIE OCHRANÁROV HORNEJ TORYSY
KAMENNÝ MLYN, ktorého hlavným cieľom je obnova starého vodného mlyna do pôvodného
funkčného stavu s vodným náhonom a vodným kolesom.

Kostol
Kriviansky kostol so svätyňou (presbytériom) kvádrového pôdorysu poukazuje na vznik
začiatkom 14. storočia. Rebrá klinové, žliabkované (poukazujú na 13. storočie) dosahujú na
malé klinové konzoly. Loď je s rovným stropom zvonka s výklenkom a kedysi ľudovou
sochou sv. Floriána z roku 1898. Veža so štrbinovými priezorníkmi, fragmentmi strieľní
dnešnú úpravu – vysokú stavanú strechu – dostala roku 1890. V roku 1813 (po požiari
a pred vojnovou rekviráciou) vo veži boli umiestnené tri zvony.
Kostol bol zasvätený sv. Štefanovi – prvému mučeníkovi, koncom 19. storočia (roku 1890)
zásluhou rodiny Dessewffyovcov – čanádského biskupa Alexandra Dessewffyho. Kostol
dvakrát vyhorel – roku 1790 úplne. Opravený bol roku 1890. Kostol bol dva razy
evanjelickým. V súčasnosti je kostol rímsko-katolícky. Na kostolnom dvore sa nachádzajú

zväčša hroby zomrelých členov kedysi tu prebývajúcich šľachtických rodín, najmä
Dessewffyovcov, Móslerovcov a iných.

Kaštieľ
Renesančný jednoposchodový kaštieľ z prvej polovice 17. storočia. Postaviť ho dali
Dessewffyovci ako hradný, obranný kaštieľ s atikou a v nej so strieľňami. Koncom 18.
storočia, po požiari, bol upravený v klasicistickom slohu. Neskôr kaštieľ patril Bornemiszovi.
Ide o bloklovú štvorcovú stavbu s dvoma okrúhlymi nárožnými vežami. Anglický park pri
kaštieli vytvorili v prvej polovici 19. storočia. Dnes už je však zničený dedinskou zástavbou.
Vo dvore kaštieľa boli stajne, kočiarne, hospodárske budovy, dodnes existuje sýpka a kúria.
V roku 1980 Pamiatkový ústav z Prešova kaštieľ reštauroval do pôvodného renesančného
slohu.

1.7. Významné osobnosti obce
Jolana Cirbusová – spisovateľka
Profesor Milan S. Ďurica
Jozef Kovaľ
Ján

Lazorík

-

neúnavný

bádateľ

v oblasti

ľudovej

kultúry

rodného

východoslovenského regiónu, fotograf ľudovej architektúry, autor vlastivedných kníh,
folklórnych pásiem a iniciátor Hornotoryského folklórneho festivalu.

1.8. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: Základna škola
s materskou školou s právnou subjektivitou (1-9 ročník). Zriaďovateľom je obec Krivany.
Riaditeľka školy je Mgr. Mária Kromková, tel. kontakt: 0910 656 594.
Stredné a vysoké školy študenti obce navštevujú v mestách Lipany, Sabinov, Prešov i mimo
kraja.

1.9. Zdravotníctvo
Zdravotné strediská majú výrazný vplyv na kvalitu poskytovanej zdravotnej
starostlivosti a kvalitu života. V obci sa nenachádza žiadne zdravotnícke zariadenie.
Pokilkinika so špecializovanými ambulanciami sa nachádza v meste Lipany vzdialenom cca
5 km od obce a meste Sabinov, kde je občanom poskytovaná základná i odborná zdravotná
starostlivosť.

1.10. Sociálne zabezpečenie
V zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je sociálna služba
definovaná ako odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto
činností, ktoré sú zamerané na:

a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na
podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny
Sociálne služby v obci v minulosti zabezpečovala opatrovateľská služba, ktorá bola
napojená na obec. V súčasnosti, respektíve v roku 2016 o túto službu občania obce
neprejavili záujem. Obec nemá žiadny domov sociálnych služieb.

1.11. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život

zabezpečuje obec v spolupráci s obecným

zastupiteľstvom. Obec má bohatý potenciál pre rozvoj kultúry a je známa ako obec folklóru.
Každoročne sa v obci konajú „Hornotorysské folklórne slávnosti medzinárodného významu.
Významné kultúrno-spoločenské podujatia obce, ktoré organizuje obec počas roka:
Novoročný basketbalový turnaj, Novoročný turnaj v minifutbale, Lyžiarsky prechod
z Levočskej hory, Stretnutie samosprávy obce s podnikateľskými subjektmi, organizáciami
a občanmi pôsobiacimi v spoločenskej, kultúrnej a športovej činnosti v obci, Deň matiek,
hasičských zborov, Stavanie májov, 23. ročník Hornotoryského folklórneho festivalu,
Plody jesene, Stretnutie s dôchodcami, Vianočný koncert spojený s rozsvietením
obecného vianočného stromčeka.
Spoločenský a kultúrny život obce zabezpečuje obecný úrad v spolupráci s kultúrnou
komisiou, školou tanca, ktorú navštevujú deti z našej obce. Aktívne pracuje dedinský
folklórny súbor, ktorý sa zapája do všetkých kultúrno-spoločenských udalostí obce.
Kultúrny program na oslavy, spoločenské udalosti aj zabezpečuje Základná škola
s Materskou školou v Krivanoch.

1.12. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
COOP Jednota, spotrebné družstvo, Prešov - predajňa potravín,
Bar U Frenkyho - pohostinstvo,
Rozličný tovar - MIX Marián Plavčan -M.O.M.S.
TIPSPORT SK a. s. – stávková kancelária
DANAI SK s. r. o. - nákladná cestná doprava,

Súkromne hospodáriaci roľníci v obci:
Imrich Urda,

Ján Girašek,

Bc. Pavol Karabáš, Bartolomej Smetana, Pavol Smetana,

František Bučko, Jozef Kuchár, Marek Urda, Marek Ščislák ml., Marek Ščislák st., Jozef
Dlugoš, Marcel Ištvan, Anton Turoci, Ing. Matúš Urda, Ing. Monika Briešková, Bc. Jakub
Saxa, Miroslav Porada,
Títo súkromne hospodariaci roľníci sa zaoberajú rastlinnou výrobou kombinovanou so
živočíšnou výrobou a inými službami súvisiacimi s poľnohospodárskou činnosťou.

1.13. Organizačná štruktúra obce
Starosta obce:

Ján Šejirman

Zástupca starostu obce: Peter Šejirman
Hlavný kontrolór obce:

Monika Brillová

Obecný úrad:

Mária Laková, referentka
Mgr. Ľudmila Petríková, účtovníčka

Obecné zastupitelstvo:
Peter Šejirman, Roman Timčo, Mgr. Mária Dobrovičová, Martina Kuchárová, Marek Dlugoš,
Mgr. Marcel Černický, Gabriela Sabolíková, Ing. Marek Pjaták, Štefan Škop.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktorá sa konali 15.11.2014 na obdobie 4 rokov v počte 9. Poslanci zložili zákonom
predpísaný sľub 27.11.2014
Základne orgány obce: Obecné zastupiteľstvo
Starosta obce

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve:
1. Komisia na ochranu verejného záujmu - predseda Mgr. Mária Dobrovičová.
2. Komisia finančná, sociálna, bytová, správy majetku a pre rómsku komunitu - predseda
Peter Šejirmam.
3. Komisia stavebná, regionálneho rozvoja, životného prostredia - predseda Ing. Marek
Pjaták.
4. Komisia na ochranu verejného poriadku - predseda Marek Dlugoš.
5. Komisia pre mládež, kultúru, šport, školstvo a pre informácie a komunikáciu - predseda
Roman Timčo.
Rozpočtové organizácie obce: Základná škola s materskou školou.
Príspevkové organizácie obce: nie sú žiadne.
Neziskové organizácie založené obcou: nie sú žiadne.
Obchodné spoločnosti založené obcou: nie sú žiadne.

2. Rozpočet obce a jej rozpočtovej organizácie na rok 2016 a jeho
plnenie
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na

rok 2016. 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 2016 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Celkový
prebytok rozpočtu bol vo výške 1.943.- €.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2015 uznesením číslo
149/2015.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 07.07.2016 uznesením číslo 203/2016,
- druhá zmena schválená dňa 01.12.2016 uznesením číslo 234/2016,
- tretia zmena schválená dňa 14.12.2016 uznesením číslo 250/2016.
Sumarizácia rozpočtu obce Krivany ako konsolidovaného celku
k 31.12.2016 v celých €:
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce za rok 2016 - prebytok

Rozpočet po zmenách
1 069 777,00
999 462,00
21 055,00
30 800,00
18 460,00
1 067 834,00
401 821,00
86 904,00
25 200,00
553 909,00
1 943,00

2.1. Plnenie príjmov obce za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
1 051 317,00

Skutočnosť k 31.12.2016
1 054 400,80

% plnenia
100,29

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 051 317,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 1 054 400,80 €, čo predstavuje 100,29 % plnenie.

Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2016
Skutočnosť k 31.12.2016
% plnenia
999 462,00
1 002 064,17
100,26
Z rozpočtovaných bežných príjmov 999 462,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016

v sume

1 002 064,17 €, čo predstavuje 100,26 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok 2016
po poslednej zmene
385 000,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

391 010,49

101,56

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 385 00,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 391 010,49 €, čo predstavuje plnenie na
101,56 %.

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 26 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 21 201,20 €, čo
predstavuje plnenie na 81,54 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15 852,99 €, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 5 348,21 €.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 4 837,03 € za nedoplatky z minulých rokov týkajúce
sa dane z nehnuteľnosti, poplatkoch za psa a poplatkoch za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad.
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti, poplatkoch za psa
a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 20 072,26 €.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1 200,00 € bolo uhradených 1 488,10 €, čo je 124,00 % plnenie.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 200,00 € bolo uhradených 49,00 €, čo je 24,50 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 14 000,00 € bolo uhradených 12 740,80 €, čo je 91,00 % plnenie.
b) nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok 2016
po poslednej zmene
42 121,00

Skutočnosť k 31.12.2016
39 761,60

% plnenia
94,39

Príjmy z prenájmu a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 16 050,00 € bol skutočný príjem v sume 16 800,05 €, čo je 101,81 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov 548,66 €, z prenajatých bytov nad obecným
úradom 9 500,72 €, správu bytov 521,47 € a z prenajatých rómskych bytov 6 229,20 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 25 621,00 € bol skutočný príjem v sume 22 961,55 €, čo je 89,62 %
plnenie. Ide o príjem správne poplatky 1 080,00 €, pokuty zaplatené obci 20,00 €, príjem na
kultúrny rozvoj 7 012,00 €, poplatky za služby poskytované obcou 7 627,85 €, zaplatené
vodné stočné rómske byty 7 131,00 € a úroky na účtoch zriadených obcou 90,70 €.
c) iné nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok 2016
po poslednej zmene
500,00

Skutočnosť k 31.12.2016
4 560,01

% plnenia
912,00

Príjmy z dobropisov, príjem vrátenie preplatku ročné zúčtovanie zdravotného
poistenia za rok 2015
Z rozpočtovaných 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 4 560,01 €, čo je
912,00% plnenie. Ide o príjmy z dobropisov v sume 3 005,67 € a príjem vrátenie preplatku
ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2015. Tento preplatok nebol rozpočtovaný.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 530 440,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 531 252,97 €, čo
je 100,15 % plnenie.

BEŽNÉ PRÍJMY Z GRANTOV A TRANSFEROV
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
Poskytovateľ a druh grantu,
transferu

Nevyčerpané
k 1.1.2016

MV SR
Dotácia na prenesené kompetencie

30 300,00

Poskytnuté
v roku
2016
383 643,00

Použité
v roku
2016
401 884,28

MV SR - Dotácia na dopravné
MV SR
Dotácia na vzdelávacie poukazy
MV SR - Dotácia MŠ prípravka
ÚPSV a R - Dotácia na stravu HN
ÚPSV a R -Dotácia školské potreby

499,56
0

3 987,68
4 774,00

3 873,56
4 774,00

0
0
0

2 875,00
11 842,66
2 141,40

2 875,00
11 842,66
2 141,40

Zostatok
k
31.12.2016
12 058,72
použitie do
31.3.2017
613,68
0
0
0
0

MV SR - Dotácia sociálne
znevýhodnené prostredie
MV SR - Dotácia na lyžiarsky kurz
MV SR - Dotácie na učebnice
MV SR - Dotácie na odchodné
školstvo
MV SR - Dotácie na školu v prírode
MV SR - Dotácie na vybavenie
telocvične
MV SR - Dotácie na učebnice
prvouky
UPSVaR - Dotácia na projekt
50J,50A školstvo
VšZP – RZZP za školu prenesený
výkon
ÚPSV a R - Dotácia na projekt 50 A
IA MPSVaR - Dotácia na TSP, ATSP
2014 - 2015
ÚPSV a R - Dotácia na projekt cesta
z kruhu zamestnanosti
Obvodný úrad Prešov – Dotácia
odmena skladníka CO
Komunitná nadácia Modrá Torysa –
Dotácia na detský festival
Komunitná nadácia Modrá Torysa Dotácia na HTFF
Prešovský samosprávny kraj Dotácie na HTFF
Fond na podporu umenia - Dotácia
na HTFF
Krajský úrad ŽP - Dotácia vodná
správa, ochrana ovzdušia
UPSV a R - Dotácia aktivačná
činnosť
MF SR - Dotácie na voľby do NR SR
UPSV a R - Dotácia na výkon
osobitného príjemcu
ÚPSV a R - Dotácia dávky rómov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR –
Dotácia na materiálno-technické
zabezpečenie DHZO
UPSV a R - Dotácia projekt 54
šanca na zamestnanie T,P
IA MPSVaR - Dotácia na národný
projekt TSP, TP 2016 - 2019
UPSV a R - Dotácia projekt 54
šanca na zamestnanie T,N

0

5 371,00

5 371,00

0

0
0
0

4 344,50
869,00
2 899,00

4 344,50
869,00
2 899,00

0
0
0

0
0

3 222,30
3 900,00

3 222,30
3 900,00

0
0

0

36,96

36,96

0

0

7 535,60

7 535,60

0

0

2 248,92

2 248,92

0

0
0

4 123,20
3 488,40

4 123,20
3 488,40

0
0

0

1 038,42

1 038,42

0

0

192,77

192,77

0

0

300,00

300,00

0

0

1 000,00

1 000,00

0

0

1 500,00

1 500,00

0

0

4 000,00

4 000,00

0

0

114,30

114,30

0

0

2 697,92

2 697,92

0

0
0

1 035,61
1 210,14

1 035,61
1 210,14

0
0

0
0

47 390,32
700,00

47 390,32
700,00

0
0

0

8 894,96

8 894,96

0

0

8 405,67

8 405,67

0

0

7 385,96

7 385,96

0

MV SR - Dotácia REGOB, evidencia
obyvateľstva
MV SR - Dotácia register adries,
evidencia obyvateľstva
MŽP SR – Dotácia na zmenu
palivovej základne budovy obecného
úradu
MŽP SR – Dotácia na zmenu
palivovej základne budovy obecného
úradu

0

403,26

403,26

0

0

13,80

13,80

0

0

6 266,94

6 266,94

0

0

737,28

737,28

0

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy :
Schválený rozpočet na rok 2016 po
poslednej zmene
21 055,00

Skutočnosť k 31.12.2016
21 502,30

% plnenia
102,12

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 21 055,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 21 502,30 €, čo predstavuje 102,12 % plnenie.
Granty a transfery
Všetky kapitálové príjmy sa týkali poskytnutých grantov a transferov.
Granty a transfery: v roku 2016 obec získala nasledovné granty a transfery :
Poskytovateľ a druh grantu,
transferu

Nevyčerpané
k 1.1.2016

Poskytnuté
FP
v roku 2016
15 073,90

Použité FP
v roku
2016
15 073,90

MŽP SR - Dotácia na zmenu
0
palivovej základne budovy
obecného úradu
MŽP SR - Dotácia na zmenu
0
1 773,40
1 773,40
palivovej základne budovy
obecného úradu
SAŽP B. Bystrica - POD
0
4 655,00
4 655,00
Oddychová zóna Tarenky
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Zostatok FP
k 31.12.2016
0

0

0

Príjmové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok 2016 po
poslednej zmene
30 800,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

30 834,33

100,11

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 30 800,00 € bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 30 834,33 €, čo predstavuje 100,11 % plnenie.

V roku 2016 boli použité nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 30 834,33 €
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.. Jedná sa o finančné prostriedky na dopravné
a prenesené kompetencie školy.

2.2. Plnenie výdavkov obce za rok 2016
Schválený rozpočet na rok 2016 po
poslednej zmene
513 925,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

411 019,29

79,97

Z rozpočtovaných výdavkov 513 925,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
411 019,29 €, čo predstavuje 79,97 % plnenie.

Bežné výdavky obce :
Rozpočet na rok 2016
401 821,00

Skutočnosť k 31.12.2016
362 691,37

Čerpanie bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie:
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Výkonné a zákonodarné orgány
Finančná a rozpočtové záležitosti
Všeobecné verejné služby inde
neklasifikované
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Cestovný ruch
Nakladanie s odpadmi
Ochrana prírody a krajiny
Rozvoj obcí
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Bývanie a občianska vybavenosť inde
neklasifikovaná
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Staroba
Sociálna pomoc občanom v hmotnej
a sociálnej núdzi
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
Spolu

% plnenia
90,26

Skutočnosť

% plnenia

144 989,00
9 730,00
1 036,00

139 912,13
10 270,63
876,65

96,49
105,55
84,61

5 520,00
22 650,00
2 000,00
24 800,00
9 000,00
34 547,00
100,00
5 500,00
22 800,00

6 712,36
15 068,44
0,00
22 432,55
1 627,68
28 421,03
0,00
6 471,31
18 553,94

121,60
66,52
0,00
90,45
18,08
82,26
0,00
117,66
81,37

9 300,00
29 000,00
600,00
2 600,00
5 100,00
72 449,00

10 334,54
26 342,08
598,03
1 590,56
5 469,20
68 010,24

111,12
90,83
99,67
61,17
107,23
93,87

100,00
0,00
401 821,00 362 691,37

0,00
90,26

a) Rozbor podľa funkčnej klasifikácie:
Výkonné a zákonodarné orgány - výdavky vo výške 139 912,13 €:
Mzdy, odmeny a odvody zamestnancov obce, nemocenské dávky, cestovné náhrady.
Poplatky za elektrickú energiu obecný úrad, sýpku a vodojem, za vodu, stočné, telefón,
mobil, koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu. Nákup kopírky bizhub na obecný úrad.
Kancelárske a čistiace potreby (kancelársky papier, obaly, spisové obaly, diáre, zakladače,
harddisk na účtovníctvo, obálky s doručenkou, CD, monitor k PC starosta, tlačivá na daň
z nehnuteľností, toner do kopírky, zošity, kalendáre, obálky a pod.)
Všeobecný a stavebný materiál (materiál – kotolňa obecného úradu, zámky, zváracie
elektródy, obecné tabule, baterky, kanister, smetné koše, vrecka do košov, stojany na vrecia
na odpad, olej do faklí, prístrešky s príslušenstvom, tesnenia, lepidlo, výroba kľúčov,
predlžovačka, dózy pre dôchodcov na stravu, reproduktory, kancelárska stolička, rohožky na
obecný úrad, postrek na kroje, reflexné vesty, autolekárnička, skrutky na madlá na mostík,
zemina na kvety, tesnenia, stavebné lepidlo a iný materiál).
Materiál a služby pre základnú školu (farba na oplotenie ZŠ, terénne úpravy okolia pri ZŠ,
náklady obce na deň učiteľov).
Nákup štiepky - palivo, poplatok za plyn, reprezentačné výdavky obce, poplatky za údržbu
kopírovacích strojov, zmluvný servis kopírky bizhub, za programy update do všetkých PC na
obecnom úrade, poplatky za internetové prístupy samosprávy.
Materiál a práce na údržbe budov v správe obce (kanalizačná prípojka obecného úradu,
rekonštrukčné práce v zasadačke obecného úradu,

podlaha v kancelárii ekonómky,

prepojenie merania vody, prekládka vodovodu Betánia, segmentová brána a úprava terénu
pre garáž na požiarne vozidlo. Poplatky za školenia a semináre.
Revízia kotlov a poplašného zariadenia, revízia komínov, dezinfekcia chladiarenského
zariadenia.
Doplnenie projektu dopravného značenia, spracovanie bezpečnostného projektu, školenie
BOZP zamestnancov obce, spracovanie monitorovacích správ ku všetkým projektom
z eurofondov, ktoré obec každý rok predkladá.
Poštovné a kolkové poplatky, poplatky za prenajaté potoky v obci, za stravu zamestnancov
obce, poistenie obecného majetku, odmeny poslancov a členov komisií.
Príspevky na CVČ do iných obcí, príspevky spoločnej úradovni na stavebné konanie
a opatrovateľskú službu, členské príspevky (ZMOS, RVC, ZOHT, separovaný zber,
EUROVELO).
Splátky úrokov z úveru SZRB a ŠFRB (jedná sa o úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných
bytov nad obecným úradom a úver zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na
rekonštrukciu miestnych komunikácii a chodníkov v obci Krivany).

Finančná a rozpočtové záležitosti - výdavky vo výške 10 270,63 €:
Mzdy, odmeny a odvody a spoločné výdavky hlavného kontrolóra obce, audítorské služby,
poplatky banke za vedenie bankových účtov obce.
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - výdavky vo výške 876,65 €:
Výdavky súvisiace s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky.
Ochrana pred požiarmi - výdavky vo výške 6 712,36 €:
Cestovné a preprava DHZ, za elektrickú energiu a vodu v budove požiarnej zbrojnice, PHM
vozidlá PO, štartovné a občerstvenie DHZ, odmeny požiarnikov a požiarneho technika,
údržba a opravy požiarnych vozidiel.
Cestná doprava - výdavky vo výške 15 068,44 €:
Posypový materiál na údržbu ciest, kamenivo na príjazdové cesty, PHM do snehovej frézy,
kosačiek, vozidlo multikar, motorová píla, AVIA, krovinorez, mazivá, oleje, nemrznúce
zmesy, oprava a údržba týchto strojov, zimná údržba MK, materiál na výstavbu chodníkov,
náklady na odstránenie stavebnej sute, betón na zábradlie ku chodníkom, kameň na ulicu
Ľadová, práce bagrom lokalita Tarenky, betón na priekopy a kamenivo na cesty.
Cestovný ruch - výdavky vo výške 0,00.- €:
Na tejto funkčnej klasifikácií neboli žiadne výdavky.
Nakladanie s odpadmi - výdavky vo výške 22 432,55 €:
Nákup odpadových nádob do obce, odvoz všetkých druhov odpadu, likvidácia biologického
odpadu.
Ochrana prírody a krajiny - výdavky vo výške 1 627,68 €:
Výsadba kvetov v obci, kameň na úpravu miestnych potokov.
Rozvoj obcí - výdavky vo výške 28 421,03 €:
Mzdy, odmeny, odvody a nákup ochranných pomôcok a pracovného náradia pracovníkov
zamestnaných počas roka na projekty z ÚPSVaR a to šanca na zamestnanie, cesta z kruhu
zamestnanosti. Jedná sa o tieto počty zamestnancov a takého obdobie:
2 zamestnanci 1-7/2016, 2 zamestnanci 4-12/2016, 2 zamestnanci 10-12/2016,
Ďalej boli výdavky aj nákup ochranných pomôcok a pracovného náradia pre pracovníkov
aktivačnej činnosti.

Zásobovanie vodou - výdavky vo výške 0,00.- €:
Na tejto funkčnej klasifikácií neboli žiadne výdavky.
Verejné osvetlenie - výdavky vo výške 6 471,31 €:
Spotreba elektrickej energie na verejnom osvetlení v obci, údržba verejného osvetlenia,
montáž a demontáž vianočných ozdôb v obci.

Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná - výdavky vo výške
18 553,94 €:
Za vodu v rómskych bytoch, na zakúpenie 15 ks montovaných plechových garáží na
uskladnenie dreva pre nájomníkov RO bytov, vývoz žumpy v rómskej osade.
Rekreačné a športové služby - výdavky vo výške 10 334,54 €:
Elektrická energia a voda budova futbalové šatne, cestovné a materiál pre stolnotenisový
klub, FK služby (preprava hráčov, poplatky za registračky, materiál na úpravu futbalového
ihriska, údržba a drobné oprava budovy na ihrisku).
Kultúrne služby - výdavky vo výške 26 342,08 €:
Elektrická energia, voda a plyn v kultúrnom dome.
Výdavky na všetky kultúrne a športové podujatia v obci (HTFF, fašiangy, stavanie májov, deň
matiek, bachureňská kosa, detský festival, natáčanie klenotnice, krivianska kopačka, výstup
na Homolku, volejbalový turnaj, plody jesene, stretnutie dôchodcov, posedenie Lazorík spomienka, ohňostroj vianoce, balíčky na Mikuláša, vianočný koncert, silvester v obci.
Nákup strúhača zeleniny a chladničky do KD, revízia kotlov v KD. Správa www. stránky
obce, škola tanca a výdavky dedinskej folklórnej skupiny.
Vysielacie služby – výdavky vo výške 598,03 €:
Výdavky na údržbu miestneho rozhlasu v obci.
Náboženské a iné spoločenské služby - výdavky vo výške 1 590,56 €:
Elektrická energia, plyn, voda a údržba dom nádeje a cintorín.
Staroba - výdavky vo výške 5 469,20 €:
Výdavky na stretnutie dôchodcov, vianočné balíčky pre dôchodcov, príspevok obce na stravu
pre dôchodcov, príspevok obce na spoločnú úradovňu opatrovateľskej služby.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - výdavky vo výške 68 010,24 €:
Mzdy, odmeny a odvody terénneho sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho
pracovníka zamestnaných na projekt financovaný IA MPSVaR, cestovné a kancelárske
potreby týchto pracovníkov.
Príspevok pre arcidiecéznu charitu Košice a sociálne dávky rómov v hmotnej núdzi.

Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované - výdavky vo výške 0,00 €:
Na tejto funkčnej klasifikácií neboli žiadne výdavky.
b) Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 97 368,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2016 v sume
87 511,84 €, čo predstavuje 89,87 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov
obecného úradu, pracovníkov zamestnaných na projekty z ÚPSVaR a pracovníkov
zamestnaných v rámci národného projektu na terénnu sociálnu prácu.
Poistné a príspevok do poisťovni
Z rozpočtovaných výdavkov 31 211,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2016 v sume
30 583,70 €, čo predstavuje 97,99 % plnenie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 209 722,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2016 v sume
187 644,32 €, čo predstavuje 89,47 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk
obecného úradu ako sú: cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná
a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 57 800,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2016 v sume
52 424,85 €, čo predstavuje 90,70 % plnenie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 5 720,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2016 v sume
4 526,66 €, čo predstavuje 79,13 % plnenie.

Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok 2016 po
poslednej zmene
86 904,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

23 084,76

26,56

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 86 904,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
23 084,76 €, čo predstavuje 26,56 % plnenie.
Prehľad investičných aktivít, na ktoré boli vynaložené kapitálové finančné prostriedky je v
nasledujúcej tabuľke.

Pohyb na účte 042 nedokončené investície v roku 2016 v obci Krivany:
Účet

Názov účtu

042CHOD

Vybudovanie chodníkov
v obci
Integrovaná preventívna
ochrana vôd na území
katastra obce Krivany
Rekonštrukcia
a modernizácia MR
Rozšírenie MR
Nasvetlenie prechodu pre
chodcov
Výstavba parkoviska za
OcU
Nákup pozemkov do
vlastníctva obce
Protipovodňové opatrenia
Kriviansky potok
Výstavba kanalizácie RO
Rozšírenie verejného
osvetlenia v obci
Územný plán obce zmeny
a doplnky
Zateplenie budovy
OcU2014-2015

042 IPOV

042 MRRE
042 MRRC
042 NPP
042 PARK
042 POZE
042 PPOP
042 ROM
042 ROVO
042 UPNO
042 ZABU

Stav k
Prírastok
1.1.2016
29 417,66
0

Zaradenie,
Stav k
odúčtovanie 31.12.2016
0
29 417,66

0

6 039,00

0

6 039,00

4 544,20

0

4 544,20

0

1 978,40
0

731,83
5 400,14

2 710,23
0

0
5 400,14

4 993,73

3 225,94

0

8 219,67

0

2 600,00

2 600,00

0

10 560,00

0

0

10 560,00

7 120,00
2 638,91

0
823,58

0
0

7 120,00
3 462,49

7 900,00

0

0

7 900,00

970,00

0

0

970,00

Čerpanie kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie:
Funkčná klasifikácia
Výkonné a zákonodarne orgány
Ochrana prírody a krajiny
Rozvoj obce
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Predprimárne vzdelávanie
Spolu

rozpočet
24 000,00
9 900,00
29 004,00
500,00
2 500,00
8 000,00
9 000,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
86 904,00

skutočnosť
6 070,11
6 039,00
8 048,14
0,00
823,58
0,00
1 372,10
731,83
0,00
0,00
23 084,76

% plnenia
25,29
61,00
27,74
0,00
32,94
0,00
15,24
73,18
0,00
0,00
26,56

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Nákup pozemkov do vlastníctva obce
Z rozpočtovaných 15 000,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2 600,00 €,
čo predstavuje 17,33 % čerpanie.
Výstavba parkoviska za obecným úradom
Z rozpočtovaných 4 000,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3 470,11 €, čo
predstavuje 86,75 % čerpanie.
Výdavky program obnovy dediny – Integrovaná preventívna ochrana vôd na území
katastra obce Krivany
Z rozpočtovaných 4 900,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 6 039,00 €, čo
predstavuje 123,24 % čerpanie.
Projektová dokumentácia – miestne komunikácie
Z rozpočtovaných 5 000,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2 648,00 €, čo
predstavuje 52,96 % čerpanie.
Osvetlenie prechodu pre chodcov
Na tejto položke neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky. Skutočne vyčerpané
k 31.12.2016 boli v sume 5 400,14 €.

Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok 2016 po
poslednej zmene
25 200,00

Skutočnosť k 31.12.2016
25 243,16

% plnenia
100,17

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 25 200,00 € bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 25 243,16 €, čo predstavuje 100,17 % plnenie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 18 000,00 € na splácanie istiny
z prijatého úveru zo SZRB na rekonštrukciu miestnych komunikácií bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 18 000,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 7 200,00 € na splácanie istiny z prijatého
úveru zo ŠFRB na výstavbu bytov nad obecným úradom bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 7 243,16 €, čo predstavuje 100,59 % plnenie.

2.3. Plnenie príjmov rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou za rok
2016

Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok 2016 po
poslednej zmene
18 460,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

30 558,59

165,53

Z rozpočtovaných príjmov 18 460,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 30 558,59
€, čo predstavuje 165,53 % plnenie.
Jedná sa o tieto príjmy: príjmy z prenájmu telocvične, poplatky MŠ, réžia, poplatky CVČ,
poplatky ŠKD, príjmy z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, z refundácie projektov
ÚPSVaR.

Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou nemala.

2.4. Plnenie výdavkov rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou za rok
2016
Plnenie výdavkov rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou - Základnej školy
s materskou školou v Krivanoch za rok 2016 pripravila ekonómka školy Danaiová
Magdaléna.

Schválený rozpočet na rok 2016 po
poslednej zmene
550 654,00

Skutočnosť k 31.12.2016
552 061,94

% plnenia
100,25

Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok 2016
po poslednej zmene
3 255,00

Skutočnosť k 31.12.2016
3 254,99

% plnenia
99,99

Komentár k plneniu rozpočtu rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou - Základnej
školy s materskou školou v Krivanoch za rok 2016 pripravila ekonómka školy Danaiová
Magdaléna.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Príjem 419 223,27 EUR
Mzdy + odvody
TAS
odchodné
Prebytok hospodárenia z roku 2015
Ročné zúčtovanie ZP za rok 2015
Spolu:

329 130,00
54 513,00
2 899,00
30 300,00
2 381,27
419 223,27

Výdaj 407 653,54 EUR
cestovné zamestnanci
energie
poštovné
vodné, stočné
inventár
čistiace prostriedky
kancelárske potreby
knihy, učebnice
pracovné odevy
štiepka
údržba výpočtovej techniky
školenie
údržba prevádzky
poplatky banke
poplatok ZŤP
príplatok k strave
prídel do SF
dohody
poistné
nemocenské
mzdy a odvody
odchodné
príspevky DDP
prebytok hospodárenia za rok 2015
Mylná platba
spolu:

1 066,49
2 102,96
692,56
683,07
3 288,89
314,82
974,54
5 268,24
1,58
3 654,72
168,60
260,00
13 812,32
767,93
1 084,80
6 117,15
270,65
480,17
1 291,35
900,88
329 130,00
2 899,00
2 114,00
30 300,00
488,99
407 653,54

Prebytok hospodárenia za rok 2015 v sume 30 300.- EUR bol použitý na energie, štiepku,
inventár, maľovanie školských priestorov a opravu elektroinštalácie.
Finančné prostriedky určené na údržbu prevádzky boli vyčerpané na

opravu strechy

školskej budovy, oprava vodovodu a bežné opravy školských priestorov.
V skutočnosti čerpanie rozpočtu je 40 7164,55 EUR. Rozdiel 488,99 EUR, vznikol z dôvodu
neodúčtovania položky mylnej platby za stravné zrazené zamestnancom.
Zostatok 12 058,72 EUR bol prevedený k 31.12.2016 na účet obce.

DOTÁCIE – NENORMATÍVNE FP
Školské potreby
Strava HN
Dopravné žiaci
Dopravné -prebytok 2015
Vzdelávacie poukazy
SZP –znevýhod.prostredie
Príspevok na uč.
Škola v prírode
Lyžiarsky kurz
spolu

Príjem
2 141,40
12 788,12
3 374,00
499,56
4 774,00
5 371,00
912,00
3 500,00
5 250,00
38 610,08

Výdaj
2 141,40
11 842,66
2 760,32
499,56
4 774,00
5 371,00
905,96
3 222,30
4 344,50
35 861,70

Zostatok
0,00
945,46
613,68
0,00
0,00
0,00
6,04
277,70
905,50
2 748,38

Zostatky finančných prostriedkov boli prevedené k 31.12.2016 na účet obce z toho
2 134,70 EUR obec odviedla do štátneho rozpočtu.

MATERSKÁ ŠKOLA
Príjem 49 193,46EUR
Od obce
Poplatky od žiakov
Odmena za pedagogickú prax MŠ
Ročné zúčtovanie ZP 2015
Dotácia pre 5 ročné deti v MŠ
MPC
Spolu:

44 886,17
996,00
47,23
354,29
2 875,00
34,77
49 193,46

Výdaj 49193,46EUR
inventár
cestovné
poštovné+ telefón
kancelárske potreby
knihy, učebné pomôcky
hračky
Čistiace prostriedky
údržba prevádzky
poistné
príspevok DDP
prídel do SF
mzdy + odvody
Dotácia pre 5 ročné deti MŠ
MPC
Odmena za prax
spolu:

196,80
125,14
266,49
17,90
151,48
47,40
126,92
6,40
55,40
267,00
388,16
44 587,37
2 875,00
34,77
47,23
49 193,46

Dotácia pre 5 ročné deti v Materskej škole boli použité na odmenu pre pedagogických
zamestnancov a učebné pomôcky.
Odmena za pedagogickú prax bola vyplatená v mzdách.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Príjem 45 595,42EUR
Od obce
réžia
ÚPSVaR 50j
Kapitálové príjmy
Spolu:

27 547,00
11 345,43
3 448,00
3 254,99
45 595,42

Výdaj 45 595,42EUR
cestovné
energie
poštovné
inventár
čistiace prostriedky
pracovné odevy
kancelárske potreby
údržba výpočtovej techniky
Údržba prevádzkových strojov
prídel do SF
príspevok DDP
údržba prevádzky
Zdravotné karty
mzdy + odvody
dohody
nemocenské dávky
Kapitálové výdavky
ÚPSVaR 51j
spolu:

22,65
4 900,40
196,33
931,81
442,26
146,70
173,87
39,24
483,10
320,10
396,00
210,17
63,00
30 311,51
140,00
115,29
3 254,99
3 448,00
45 595,42

Kapitálové výdavky v sume 3254,99 EUR boli použité na zakúpenie digestora do kuchyne
školskej jedálne.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Príjem 9 003,63EUR
Od obce
Poplatky od žiakov
Od iných obcí
Vybavenie telocvične
Od obce na vybavenie
Spolu:

1 782,63
1 856,00
1 075,00
3 900,00
390,00
9 003,63

V príjmoch je uvedený príspevok zo ŠR na vybavenie telocvične v sume 3900.-Eur, ktorý bol
pridelený základnej škole.

Výdaj 7 362,35EUR
činnosť ( činnosť krúžkov, školské výlety )

2 395,88

Poistenie žiakov
Knihy
Vybavenie telocvične
Od obce vybavenie telocvične
Spolu:

188,40
488,07
3 900,00
390,00
7 362,35

Zostatok 1 641,28 EUR bol prevedený k 31.12.2016 na účet obce.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Príjem 9 703,69 EUR
Od obce
Poplatky žiakov
Preplatok energie
ÚPSVaR 51A
RZ 2015
Spolu:

3 368,00
568,00
105,74
4 525,20
1 136,75
9 703,69

Výdaj 9 650,46EUR
činnosť
Mzdy, odvody
ÚPSVaR
Spolu:

13,23
5 112,03
4 525,20
9 650,46

Rozdiel 53,23 EUR k 31.12.2016 zostal na výdavkovom účte.

Rekapitulácia plnenia rozpočtu
Základná škola
Dotácie nenormatívne
Materská škola
Školská jedáleň
Školský klub detí
Centrum voľného času
Spolu:

407 653,54
35 861,70
49 193,46
45 595,42
9 650,46
7 362,35
555 316,93

Celkové plnenie rozpočtu: 587 068,13 – 31 751,20 ( potraviny) = 555 316,93 €
Celkové plnenie rozpočtu je na 555 316,93 EUR

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia
za rok 2016.
Podľa §10 a §16 zákona č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
prebytkom,

resp. schodkom hospodárenia

je rozdiel skutočných príjmov a skutočných

výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu.
Bežné príjmy obce
Bežné príjmy RO

1 002 064,17
30 558,59

Bežné výdavky obce

362 691,37

Bežné výdavky RO

552 061,94 Hospodárenie bežného rozpočtu+117 869,45 €

Kapitálové príjmy obce

21 502,30

Kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky obce 23 084,76
Kapitálové výdavky RO

0,00 Hospodárenie kapitál. Rozpočtu – 4 837,45 €

Hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu vykazuje prebytok 113 032,00 €
Z prebytku/schodku sa vylučujú nevyčerpané transféry k 31.12.2015.
Finančné operácie nie sú súčasťou rozpočtových príjmov a výdavkov.
Finančné príjmy obce

30 834,33

Finančné výdavky obce

25 243,16

Hospodárenie vo fin. operáciách + 5 591,17 €
Prebytok hospodárenia vo výške 113 032,00 €, navrhujeme vysporiadať takto :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 12 672,40 €, a to na:
-

prenesený výkon v oblasti školstva v sume 12 058,72 €,

-

cestovné pre deti v hmotnej núdzi v sume 613,68 €,

b) nevyčerpané prostriedky z tvorby za rok 2015 a 2016 a čerpania 2015 a 2016 - fondu
prevádzky, údržby a opráv bytov podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010
Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p. v sume – 11
105,27 €, teda ide zvýšenie prebytku, keďže z výdavkov obce sa uhradili z rozpočtu
a nie sú to výdavky obce, ale výdavky z fondu opráv,

c)

nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z. z.
o sociálnom fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet
v banke) za rok 2016 v sume 824,97 €,

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.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme schváliť tvorbu rezervného fondu
vo výške 110 639,90 € za rok 2016.

4. Bilancia aktív a pasív v €
4.1. Aktíva
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2016 v €
3 612 144,55
2 751 814,76

KZ k 31.12.2016 v €
3 578 182,35
2 669 580,04

0,00
2 532 329,29
219 485,47
860 329,79

0,00
2 450 094,57
219 485,47
908 602,31

0,00
716 265,25
0,00
16 084,79
127 979,75
0,00
0,00
0,00

0,00
671 140,02
0,00
21 794,71
215 667,58
0,00
0,00
0,00

4.2. Pasíva
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2016 v €
3 612 144,55
1 333 948,10

KZ k 31.12.2016 v €
3 578 182,35
1 328 358,60

0,00
0,00
1 333 948,10
274 964,46

0,00
0,00
1 328 358,60
329 165,09

920,00
30 834,33
125 766,31
15 026,80
102 417,02
2 003 231,99

1 670,00
12 672,40
211 846,61
18 559,06
84 417,02
1 920 658,66

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €
5.1. Pohľadávky
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2015

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

Skutočnosť
k 31.12.2016

0
16 084,79

0
21 794,71

5.2. Záväzky
Stav záväzkov k 31.12.2016
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2016 v
EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2016
voči dodávateľom

z toho v lehote
splatnosti

4 599,06
9 134,67
3 830,18
554,54
0
84 417,02
206 528,27
5 758,95
314 822,69

z toho po
lehote
splatnosti

4 599,06
9 134,67
3 830,18
554,54
0
84 417,02
206 528,27
5 758,95
314 822,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 599,06 € neuhradené faktúry

voči zamestnancom
voči poisťovniam

9 134,67 € nevyplatené mzdy 12/2016
3 830,18 € neuhradené poistné mzdy 12/2016

voči daňovému úradu
voči bankám

554,54 € neuhradená daň z miezd 12/2016
84 417,02 € investičný úver SZRB

voči štátnym fondom

206 528,27 € nesplatený úver ŠFRB

ostatné záväzky

5 758,95 € finančná zábezpeka, sociálny fond a prijaté

preddavky
Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

Účel

Slovenská
záručná
a rozvojov
á banka

Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií
a chodníkov
v obci Krivany.

Výška
poskytnutéh
o úveru

174 417,02

Ročná
splátka
istiny
za rok
2016
18 000,00

Ročná
splátka
úrokov
za rok
2016
2 386,90

Zostatok
úveru
(istiny)
k 31.12.20
16
84 417,02

Rok
splatno
sti

r. 2020

Obec uzatvorila dňa 19.8.2011 Úverovú zmluvu číslo 73066-2011 so Slovenskou záručnou
a rozvojovou bankou. Účel úveru je „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
v obci Krivany – ul. Cintorínska, ul. Kostolná, ul. Mušinka, ul. Pod Koscelcom, ul. Vyšný
Mlyn, chodník ul. Pod Koscelcom a rekonštrukcia mosta v obci Krivany.“ Prvé čerpania úveru
bolo ešte v januári 2012.
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 21.6.2021, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len
ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a,
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov
neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v
roku 2015:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12
Spolu

1 625 024,81 €
30 415,04 €
1 655 439,85 €

- z toho 60 %

993 263,91 €

- z toho 25 %

413 859,96 €

Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:
zostatok istiny z bankového úveru k 1.1.2016

102 417,02 €

splátky bankového úveru 1-12/2016

18 000,00 €

zostatok bankového úveru k 31.12.2016

84 417,02 €

zostatok istiny z úveru zo ŠFRB k 1.1.2016

231 771,43 €

splátky istiny z úveru zo ŠFRB 1-12/2016

7 243,16 €

zostatok istiny z úveru zo ŠFRB k 31.12.2016

206 528,27 €

SPOLU celková suma dlhu obce

290 945,29 €

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

206 528,27 €
84 417,02 €

Zostatok istiny
k 31.12.2016
84 417,02

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015
1 655 439,85

§ 17 ods. 6 písm. a)
5,09 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená.
Suma ročných splátok
vrátane úhrady výnosov
za rok 2016
29 769,82

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods. 6 písm. b)

1 655 439,85

1,80 %

Spolu suma ročných splátok vrátane úrokov:

29 769,82 €

ŠFRB 781,91 x 12 = 9 382,92 €
Bankový úver 18 000 + 2 386,90 = 20 386,90€
Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená.

6. Výsledok hospodárenia – významné položky nákladov a výnosov
1.Výnosy - popis a výška položiek výnosov
Druh výnosov
tržby za vlastné výkony a tovar
daňové a colné výnosy z poplatkov
ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti

zúčtovanie rezerv i
finančné výnosy
výnosy z transferov

Popis ( číslo účtu a názov)
602 - Tržby z predaja služieb
632 - Daňové výnosy samosprávy
645 - Ostatné pokuty a penále

Suma v €
11 884,26
432 813,99
20,00

648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv
z prevádzkovej činnosti
662 - Úroky
693 - Výnosy samosprávy z bežných
transferov zo štátneho rozpočtu ...
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov zo štátneho rozpočtu ...
699 - Výnosy samosprávy z odvodu
rozpočtových príjmov

Spolu

39 310,17
920,00
90,70
100 692,38
104 075,63
20 154,84
709 961,97

2. Náklady - popis a výška položiek nákladov
Druh nákladov
spotrebované nákupy

služby

osobné náklady

Popis /číslo účtu a názov/
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
503 - Spotreba ostatných
neskladovateľných dodávok
511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
518 - Ostatné služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne poistenie
527 - Zákonné sociálne poistenie

Suma v €
27 448,27
13 870,51
7 861,29
25 852,93
7 005,82
95 703,70
99 343,71
32 890,62
974,20

ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 548-ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
odpisy, rezervy a opravné položky
551 – odpisy DNM a HM
553 – tvorba ostatných rezerv
finančné náklady
562 – úroky
568 – ostatné finančné náklady
náklady na transfery
584 – náklady na transfery
z rozpočtu obce
Spolu

47 932,15
104 881,16
1 670,00
4 526,66
1 239,88
140 041,48
611 242,38

7. Ostatné dôležité informácie
7.1. Prijaté granty a transfery
Prehľad prijatých grantov a transferov je vyčíslený v časti 2.1. Rozbor plnenia príjmov
za rok 2016. Poznámka: Dotáciu na stavebnú činnosť Krajský stavebný úrad v Prešove
zaslal priamo na Spoločnú úradovňu do Lipian, kde táto na základe podpísanej zmluvy
stavebnú činnosť vykonáva.

7.2. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2016 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 02/2013 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

7.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
a)

Výstavba parkoviska za obecným úradom vo výške 3 470,11 € (výstavba bola

realizovaná z dôvodu úpravy okolia budovy obecného úradu)
b) Integrovaná preventívna ochrana vôd na území katastra obce Krivany 6 039,00 €
c) Osvetlenie prechodu pre chodcov 5 400,14 € ( z dôvodu bezpečnosti chodcov )
d) Rozšírenie verejného osvetlenia v obci vo výške 823,58 €
e) Rozšírenie miestneho rozhlasu vo výške 731,83 €

7.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) Protipovodňové opatrenia na Krivianskom potoku v obci Krivany
b) Rozšírene kanalizácie – rómska osada Krivany
c) Zvýšenie kapacity a úprava areálu materskej školy v obci Krivany
d) Projekt Zberný dvor Krivany
e) Zateplenie budovy obecného úradu v Krivanoch.

f) Výstavba nájomných bytov
g) Rozšírenie kamerového systému v obci
h) Pozemkové úpravy v katastrálnom území obce Krivany v lokalite Dujava
i) Majetkoprávne vysporiadanie ihriska a cintorína
j) Odvodnenie miestnej komunikácie na ul. Ľadová a časti ul. Kostolná
k) Vybudovane chodníka na ul. Hlavná (smerom na obec Torysa)

7.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

V Krivanoch dňa 19.6.2017

Vypracovala: Mgr. Ľudmila Petríková, účtovníčka obce

Predkladá: Ján Šejirman, starosta obce

