Individuálna výročná správa
Obce Kojatice
za rok 2017

............................
Anton Aštary
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Počas celého roka 2017 sme zabezpečovali chod samosprávy pre najväčšiu spokojnosť našich
občanov. Nie je to jednoduché, ale máme snahu o zlepšenie bývania a vyžitia v našej obci. Tak,
ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2017 sme podali niekoľko projektov, na čerpanie
finančných prostriedkov jak z EÚ, tak aj zo štátneho rozpočtu.
Podané žiadosti:
1. Žiadosť o NFP, kód žiadosti: NFP312050J757, názov projektu „Zabezpečenie miestnej
občianskej poriadkovej služby v obci Kojatice“ – projekt úspešný.
2. Žiadosť o NFP, kód žiadosti: NFP312061L514, názov projektu: „Sanačné práce na
nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci
Kojatice“ – projekt úspešný.
3. Žiadosť o NFP, kód žiadosti: NFP310040I450, názov projektu: „Zníženie energetickej
náročnosti budovy materskej školy – Kojatice“ – projekt úspešný.
4. Národný projekt „Terénna sociálna práca v obciach I“ – poskytované finančné
prostriedky v roku 2017 na výkon dvoch TSP.
Obec sa dlhodobo usiluje o vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov s rímskokatolíckou
cirkvou a s vytvorením tak novej zmluvy, ktorá by bola rovnako vyvážená pre obe zmluvné
strany. Dúfame, že sa nám to po spoločných rokovaniach podarí a dôjde k vzájomnej dohode
a vytvorení lepších vzťahov, nakoľko je to našim cieľom.
Keďže máme v obci dobrovoľný hasičský zbor, a ten pracuje na dobrej úrovni, zabezpečuje
servis v oblasti bezpečnosti. Ich akcie schopnosť byť na začiatku začínajúceho sa požiaru, sa
nám už neraz potvrdila, že nie sú len na súťaženia, ale aj vo chvíľach prvého a rýchleho
zásahu, pred príchodom profesionálnych hasičov, vedia rýchlo a včas zasiahnuť.
V obci Kojatice je aj elokované pracovisko Základnej umeleckej školy Veľký Šariš, z ktorej sa
postupne deti začínajú presadzovať v kultúrnej oblasti a veríme, že to napomôže ku kladnému
vzťahu k umeniu.
Čo sa týka športu v obci je činný futbalový klub a stolnotenisový oddiel. Tieto kluby majú
výborné podmienky pre svoju činnosť a výchovu žiakov, dorastu aj dospelých v týchto druhoch
športu.
Aby sme toto a veľa ďalších vecí mohli zrealizovať a udržiavať potrebujeme na to ľudí, ktorí sa
tomu rozumejú a hlavne chcú za sebou zanechať. Patrí im všetkým poďakovanie za ich prácu.
Tiež sa chcem poďakovať všetkým pracovníkom obecného úradu, materskej školy, základnej
školy a každému, kto chce pre obec Kojatice niečo urobiť, zveľadiť a prispieť k skrášleniu
životného prostredia a dobrému menu obce.
Spoločne dokážeme viac.
Anton Aštary, starosta obce

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Kojatice
Sídlo: Kojatice 200, 082 32
IČO: 00327263
Štatutárny orgán obce: starosta obce, obecné zastupiteľstvo
Telefón: 051/7499520
E-mail: obec@kojatice.sk obec_kojatice@stonline.sk
Webová stránka: www.kojatice.sk
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Anton Aštary
Zástupca starostu obce: Ján Mikula
Hlavný kontrolór obce: Ing. Milan Marchevský
Obecné zastupiteľstvo: Milan Cimerman, Mgr. Peter Fatľa, Ing. Jozef Kozák, Jozef Lukáč, Ján
Mikula, Michal Roba, Vladimír Tirdiľ
Komisie:
Kultúrna komisia: Mgr. Peter Fatľa - predseda, členovia - Mgr. Mária Tartaľová, Mgr. Renáta
Brlicová Mikulová, Mgr. Michaela Čechová, Mgr. Ľudmila Namešpetrová
Športová komisia: Jozef Lukáč - predseda, členovia - Ján Mikula, Michal Roba, Jarmila
Haľková
Komisia verejného poriadku a sťažností: Ján Mikula – predseda, členovia Václav Bednář, Anna
Dolinská, Marta Križanová
Stavebno-finančná komisia: Vladimír Tirdiľ – predseda, členovia - Ing. Jozef Kozák, Ing. Peter
Lesník
Obecný úrad: Monika Marusinová – referát ekonomický
Oľga Kozáková – referát sekretariát
Mgr. Beáta Miženková – terénna sociálna pracovníčka
Mgr. Mária Poláková – terénna sociálna pracovníčka
Ladislav Arvai – prevádzkový pracovník
Školstvo:
Základná škola – riaditeľka Mgr. Natália Theiszová, Mgr. Denisa Matiová-učiteľka, PaedDr.
Ivana Kirňáková-učiteľka, Mgr. Miriam Hadzimová-učiteľka, Mgr. Veronika Banasováučiteľka, Mgr. Ľudmila Namešpetrová-asistentka učiteľa, Bc. Mariana Fatľová-asistentka
učiteľa – nástup po MD, Mgr. Lenka Wagnerová-učiteľka evanjelického náboženstva, Mgr.
Eva Kravčíková–učiteľka rímskokatolíckeho náboženstva – nástup na MD zastupovanie Vdp.
Juraj Valluš-učiteľ rímskokatolíckeho náboženstva, Margita Poláková-školníčka
Materská škola – riaditeľka Bc. Bibiana Caletková, Helena Gallová-učiteľka, Mária
Aštaryová-učiteľka, Mgr. Mária Tartaľová-učiteľka, Dana Čechová-školníčka
Školská jedáleň – vedúca Juliana Karafová, Eva Poláková-kuchárka, Monika Hubová-pomocná
pracovná sila
Školský klub detí – Mgr. Valéria Čobirková
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Obecné
zastupiteľstvo

Hlavný kontrolór

Referát
sekretariát

Starosta obce

Obecný úrad

Komisie OZ

Referát
ekonomický

Školstvo

Terénna
sociálna práca
Prevádzkový
pracovník

Rozpočtové organizácie obec nemá zriadené.
Príspevkové organizácie obec nemá zriadené
Neziskové organizácie obec nemá zriadené.
Obchodné spoločnosti obec nemá zriadené.

Obec Kojatice má založené občianske združenie s názvom Komunitné centrum Kojatice, sídlo
združenia: Kojatice 200, predmet činnosti: činnosť ostatných členských organizácií, činnosť
záujmových zväzov, spolkov, klubov. Od roku 2011 účet v banke zrušený, združenie
nevykazuje žiadnu činnosť. V roku 2015 občianske združenie nevykonávalo svoju činnosť
nemalo žiadne príjmy a výdavky.

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 a ciele obce: Všetky vízie a ciele sú zakotvené jak v „ÚPN-O“ tak v „PHSR“- Obce
Kojatice a Komunitnom pláne obce Kojatice. My sa snažíme podľa finančných možností
napĺňať tieto strategické dokumenty a prispievať k skvalitneniu života u nás v obci. Čas
ukazuje, že je potrebné tieto dokumenty aktualizovať, podľa potrieb obce a je občanov a aj pre
budúci rozvoj obce.
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5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce: Obec Kojatice sa nachádza na území bývalej Šarišskej župy na
severe Šarišskej vrchoviny v sútoku riek Malá Svinka a Veľká Svinka. Leží v okrese Prešov
v jeho západnej časti.
Susedné mestá a obce: Najbližšie k obci je krajské mesto Prešov vzdialené cca 15 km. Susedné
obce katastra Kojatice a katastra Šarišské Lužianky sú: Svinia, Župčany, Chmiňany, Brežany,
Rokycany, Bzenov.
Celková rozloha obce: 1062 ha
Nadmorská výška: od 318 – do 468 m n.m.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: Hustota obyvateľstva/ha 0,937, počet obyvateľov 1133
Národnostná štruktúra : slovenská, rómska, poľská, talianska
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: Rímskokatolícka cirkev, Evanjelická
cirkev augsburského vyznania
Vývoj počtu obyvateľov : k 31.12.2011 – 1039
k 31.12.2012 – 1053
k 31.12.2013 – 1072
k 31.12.2014 – 1070
k 31.12.2015 – 1097
k 31.12.2016 – 1115
k 31.12.2017 – 1133
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: 5% - 10%
Nezamestnanosť v okrese: 8% - 10%
Vývoj nezamestnanosti: mierne klesajúci
5.4. Symboly obce
Erb obce : V modrom poli štítu na zelenom trojvrší strieborný doľava hľadiaci orol
s roztvorenými krídlami so zlatou zbrojou sprevádzaný na pravej strane jednou zlatou a na
ľavej strane dvomi zlatými hviezdami.

Vlajka obce : Je vo farbách zelená, biela, modrá a žltá. Vlajka má pomer strán 2:3 a je
ukončená tromi cípmi siahajúcimi do tretiny hĺbky vlajky.
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Pečať obce : Je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom „OBEC KOJATICE“

5.5. Logo obce
Obec Kojatice nemá vlastné logo.
5.6. História obce
Najstaršia písomné správa o obci Kojatice je z roku 1248. Najstaršia písomná zmienka o obci
Šarišské Lužianky je z roku 1335. Dnešná obec vznikla zlúčením dvoch obcí Kojatice,
Kojatická Dolina a Šarišské Lužianky v roku 1970. Preto má obec dve katastrálne územia.
5.7. Pamiatky
Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja v Kojaticiach z roku 1784.
5.8. Významné osobnosti obce
Róbert Koráb – učiteľ, v roku 1940 odvlečený do gulagu.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Základná škola Kojatice, Kojatice 84, počet žiakov 53 v školskom roku 2017/2018.
Materská škola Kojatice, Kojatice 199, počet detí 28 v školskom roku 2017/2018.
Na mimoškolské aktivity je zriadené v priestoroch obecného úradu elokované pracovisko
Základnej umeleckej školy Veľký Šariš, pobočka Kojatice, riaditeľ Július Selčan, počet žiakov
30 v školskom roku 2017/2018.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na zvyšovanie počtu tried hlavne u rómskych žiakov.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť občanom obce Kojatice poskytujú zdravotnícke zariadenia v okolitých
obciach a to:
v obci Svinia – MUDr. Mária Kyslanová , všeobecný lekár pre dospelých,
MUDr. Zuzana Viľchová, stomatológ,
v obci Chminianska Nová Ves – MUDr. Mária Butkovičová, pediater
Polikliniky a nemocnica s poliklinikou sú v meste Prešov.
Lekárne môžu občania obce navštíviť v obciach Svinia, Chminianska Nová Ves a v meste
Prešov.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa
bude orientovať na súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zmluvných lekárov.
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6.3. Sociálne zabezpečenie
Asistenčnú pomoc v oblasti sociálnych služieb pre obec zabezpečuje Partnerstvo sociálnej
inklúzie Šariš v Prešove :
- Zariadenia sociálnych služieb a DSS v meste Prešov.
Obec v spolupráci s n. o. Viktória v roku 2015 otvorila denný stacionár pre seniorov
v priestoroch obecného úradu – kultúrneho domu. Pre veľmi nízky záujem o túto službu zo
strany seniorov bol denný stacionár k 31.12.2015 zrušený.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na sociálne slabších, seniorov a ZŤP, ale skôr v oblasti opatrovateľskej služby, či už
v domácnosti alebo prostredníctvom domov sociálnych služieb.

6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- obecná knižnica, materská škola, základná škola, základná umelecká škola, futbalový
klub, stolnotenisový oddiel, únia žien Slovenska, dobrovoľný hasičský zbor.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na deti, mládež a seniorov a na rozvoj športu hlavne futbalu.

6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Predajne potravín a zmiešaného tovaru - COOP Jednota s.d., Ekoros Plus s.r.o.,
Kojatice 111, Pohostinstvo, Bar U Popa, Kojatice 64
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- Podnikatelia v obci a živnostníci prevažne – stavebníctvo, drevárska výroba, výroba
obalov s plastov
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- Poľnohospodárske družstvo Šarišan a samostatne hospodáriaci roľníci
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na poľnohospodárstvo, stavebníctvo, drevársku výrobu a služby.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením č.
90/12/2016
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená starostom obce dňa 4.9.2017 a dňa 18.10.2017 OZ uznesením
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-

-

č. 130/10/2017
druhá zmena schválená starostom obce dňa 4.9.2017 a dňa 18.10.2017 OZ uznesením
č. 130/10/2017
tretia zmena schválená starostom obce dňa 4.9.2017 a dňa 18.10.2017 OZ uznesením
č. 130/10/2017 a uznesením č.117/06/2017
štvrtá zmena schválená starostom obce dňa 3.10.2017 a dňa 8.2.2018 vzatá na vedomie
OZ uznesením č. 145/02/2018
piata zmena schválená starostom obce dňa 11.12.2017 a dňa 8.2.2018 vzatá na vedomie
OZ uznesením č. 145/02/2018
šiesta zmena schválená starostom obce dňa 11.12.2017 a dňa 8.2.2018 vzatá na
vedomie
OZ uznesením č. 145/02/2018
siedma zmena schválená starostom obce dňa 11.12.2017 a dňa 8.2.2018 vzatá na
vedomie OZ uznesením č. 145/02/2018
ôsma zmena schválená starostom obce dňa 11.12.2017 a dňa 8.2.2018 vzatá na vedomie
OZ uznesením č. 145/02/2018

Obec nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií.

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

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

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

532997

589875

599191,09

101,58

527497
5500
-

559279
10000
20596
-

571766,80
10000,00
17424,29
-

102,23
100,00
84,60
-

532997

573779

572015,43

99,69

471797
49200
12000
-

502579
59200
12000
-

529571,51
30443,92
12000,00
-

105,37
51,43
100,00
-

Rozpočet obce
0
16096
27175,66
V tabuľke stĺpec 4, riadok 2 skutočnosť sú uvedené rozpočtované príjmy aj nerozpočtované
prostriedky
a mimorozpočtové
pohyby.
Skutočnosť
príjmy
-mimorozpočtové
mimorozpočtových pohybov k 31.12.2017 bola vo výške 11120,98 EUR (strava ŠJ).
V tabuľke stĺpec 4, riadok 8 skutočnosť sú uvedené rozpočtované výdavky aj nerozpočtované
výdavky
-mimorozpočtové
prostriedky
a mimorozpočtové
pohyby.
Skutočnosť
mimorozpočtových pohybov k 31.12.2017 bola vo výške 11371,40 EUR (potraviny ŠJ).
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
571766,80
529571,51
42195,29
10000,00
30443,92
-20443,92
21751,37
17756,33
3995,04

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

17424,29

Výdavkové finančné operácie

12000,00

5424,29
599191,09
VÝDAVKY SPOLU
572015,43
Hospodárenie obce
27175,66
Vylúčenie z prebytku
17756,33
Upravené hospodárenie obce
9419,33
Prebytok rozpočtu v sume 21751,37 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 17756,33 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 3995,04 EUR
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020

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

Skutočnosť
k 31.12.2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

599191,09

587440

594922

609412

571766,80
10000,00
17424,29
-

583940
0
3500
-

594922
0
0
-

609412
0
0
-

Skutočnosť
k 31.12.2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

572015,43

586940

594922

609412

529571,51
30443,92
12000,00
-

550600
33340
3000
-

550600
44322
0
-

550600
58812
0
-
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
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

8.2. Zdroje krytia
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 31.12.2016 v EUR
1210456,51
1062020,26

KZ k 31.12.2017 v EUR
1201569,50
1040590,58

1214,46
865714,98
195090,82
148436,25

6616,66
838883,10
195090,82
160978,92

112,90

34,72

15312,58
127510,77

16200,06
141244,14

5500,00

3500

ZS k 31.12.2016 v EUR
1210456,51
714097,83

KZ k 31.12.2017 v EUR
1201569,50
720828,36

714097,83
57578,87

720828,36
54021,59

15095,69
16082,73
1747,39
1823,73
25735,79
33115,13
15000,00
3000,00
438779,81
426719,55
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- prírastky majetku:
a) Projektová dokumentácia Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v sume 5640 EUR.
b) Projektová dokumentácia Komunitné centrum Kojatice v sume 2000 EUR.
c) Kamerový systém v sume 12553,68 EUR.
d) Nový kotol a plynové rozvody do kotolne KD v sume 6480,24 EUR.
e) Multifunkčné zariadenie iR-ADV C3520i v sume 3660 EUR.
f) Nákup pozemku v k.ú. Šarišské Lužianky – zastávka, 11 m2 v sume 110 EUR.
- úbytky majetku:
g) Vyradenie PC zostáv z roku 2007, 2003 a DHZ PS-12 v sume 4450,24 EUR.
h) Vyradenie 2 ks veľkokapacitných kontajnerov z r.1999 v sume 1991,64 EUR.
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8.3. Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2017

15312,58

16200,06

Pohľadávky po lehote splatnosti
8.4. Záväzky
Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2017

57578,87

54021,59

Záväzky po lehote splatnosti
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- zvýšenie pohľadávok je spôsobené neuhradenými nedaňovými pohľadávkami
a pohľadávkami voči zamestnancom (stravné lístky).
- pokles záväzkov je spôsobený splácaním bankového úveru – istiny vo výške 3000 EUR
k 28.2.2018.

9. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

531354,42

582912,54

50 – Spotrebované nákupy

68630,37

75079,89

51 – Služby

62065,80

66283,16

293579,38

342771,77

553,46

765,96

5442,17

4295,65

51207,31

51873,60

7647,84

6910,24

-

-

42228,09

34932,27

0,86

-

558016,02

589643,07

18155,31

19745,95

-

-

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
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62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

-

-

307585,39

327188,66

12574,48

9518,35

-

-

5,28

-

-

-

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

69 – Výnosy z transferov
233190,11
219695,56
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených
obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
26660,74
6730,53
/+ kladný HV, - záporný HV/
Hospodársky výsledok kladný v sume 6730,53 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov: Väčšie finančné rozdiely nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom vznikli
opraveným zatriedením nákladov a výnosov podľa a v súlade s účtovnou osnovou samosprávy
Zvýšené osobné náklady vznikli navýšením platov podľa zákona a prijatím učiteliek do MŠ a
ZŠ.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

-1-

OÚ, odbor školstva
Prešov
OÚ, odbor školstva
Prešov
OÚ, odbor školstva
Prešov
OÚ, odbor školstva
Prešov
OÚ, odbor školstva
Prešov
OÚ, odbor školstva
Prešov

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
použité do
3/2018
alebo vrátené
v roku 2017
-5-

Školstvo ZŠ – normatív - BV

145310,00

129106,62

16203,38

Vzdelávacie poukazy ZŠ - BV

1651,00

1651,00

0

SZP – ZŠ - BV

6587,00

6587,00

0

Príspevok na učebnice ZŠ - BV

43,00

43,00

0

Škola v prírode ZŠ - BV

1500,00

0

1500,00

Dotácia na 5.ročné deti MŠ - BV

2012,00

2012,00

0
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OÚ, odbor školstva
Prešov
OÚ, odbor školstva
Prešov
ZP vratka
SPP a.s., Slovakia
energy s.r.o.
ÚPSVaR, Prešov
ÚPSVaR, Prešov
ÚPSVaR, Prešov
ÚPSVaR, Prešov
MV SR,OU Prešov
MV SR,OU Prešov
MV SR, OUŽP,
Prešov
OU, OVVS, Prešov
IA, MPSVR,
Bratislava
MV SR, OU,
Prešov

Asistenti učiteľa – BV

4612,00

4612,00

0

Mimoriadne výsledky žiakov
- BV
RZZP ZŠ rok 2016 - BV
Dobropisy v rámci prenesených
kompetencií ZŠ - BV
Strava deti ZŠ, MŠ HN - BV
Školské pomôcky deti ZŠ, MŠ
HN - BV
Výkon osobitného príjemcu BV
Osobitný príjemca – BV
REGOB - BV
Register adries - BV
Starostlivosť o životné
prostredie - BV

400,00

400,00

0

261,39
100,72

261,39
221,37

0
-120,65

3430,73
564,40

3369,29
564,40

61,44
0

725,42

665,66

59,76

22295,98
363,99
30,80
103,08

1613,84
0
0
0

808,55
22460,77

20682,14
363,99
30,80
103,08
SOÚ
Prešov
691,24
22460,77

10000,00

10000,00

0

Voľby - BV
Výkon terénnej sociálnej práce
- BV
Kamerový systém - KV

VÚC

VÚC Prešov – dotácia na
kultúru z PSK – bežné
výdavky

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1000,00 EUR

117,31
0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

1000,00 EUR

0

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom a v termíne
zúčtované s poskytovateľom dotácií a transférov.
10.2. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 29/2013 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Futbalový klub Kojatice – bežné výdavky
Stolnotenisový oddiel Kojatice – bežné
výdavky
ZO Únie žien Slovenska Kojatice – bežné
výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

8000,00 EUR
550,00 EUR

8000,00 EUR
550,00 EUR

0
0

500,00 EUR

500,00 EUR

0
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K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
29/2013 o dotáciách.
Obec z rozpočtu obce poskytla v roku 2017 dotáciu na CVČ:
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Mesto Prešov:
-CVČ,Októbrová 30
-CVČ,pri ZŠ M.Nešpora 2
-CVČ,pri ZŠ Májové
námestie 1

155,00 EUR
31,00 EUR
31,00 EUR

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

155,00 EUR
31,00 EUR
31,00 EUR

0
0
0

10.3. Významné investičné akcie v roku 2017
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:
- Kamerový systém, kotol a nové plynové rozvody v kotolni KD
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- Splácanie bankového úveru prijatého v roku 2013 – ukončenie splácania 2/2018.
- Podané žiadosti na:
rozšírenie kamerového systému, zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ,
rekonštrukcia verejného osvetlenie, riešenie bezpečnostnej situácie na prístupovej ceste
v rómskej osade, vodovod v rómskej osade, zastávky v obci, dopravné značenie
miestnych komunikácií, oprava ciest v havarijnom stave, sanačné práce na nelegálnej
skládke a dobudovanie systému zberu komunálneho odpadu v obci, rekonštrukcia
budovy DHZ, verejná zeleň, brány na cintoríny...
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 súdny spor.

Vypracoval: Monika Marusinová
V Kojaticiach 5. október 2018
Schválil:

Anton Aštary
starosta obce

Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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