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1

ÚVODNÉ SLOVO STAROSTU OBCE

Vážení poslanci, občania, priatelia,
predkladám výročnú správu obce Šarišské Sokolovce za rok 2016, ktorá predstavuje aktuálny
stav z pohľadu dosiahnutých výsledkov obce v uplynulom období.
Cieľom predkladanej výročnej správy o hospodárení Obce Šarišské Sokolovce je poskytnúť:
•

základné informácie o majetkovej a finančnej situácii obce v rozsahu stanovenom zákonom
o účtovníctve

•

analýzu príjmov a výdavkov v roku 2016

•

prehľad o prijatých, poskytnutých a zúčtovaných transferoch.

Podrobná finančná analýza príjmov a výdavkov poskytuje informácie, ako sa počas roka 2016 v obci
Šarišské Sokolovce hospodárilo. Obec dosiahla za sledované obdobie prebytkový rozpočet, čo vytvára
ďalšie zdroje na jej rozvoj.
Výročná správa dáva priestor pre hodnotenie úspešnosti plnenia cieľov, ktoré boli pre rok 2016
stanovené v jednotlivých oblastiach. V obci sa, popri zabezpečovaní administratívneho chodu
obecného úradu, bežnej prevádzky, údržby a opráv objektov a majetku obce, v rámci čerpania
finančných prostriedkov z poskytnutých dotácií a z vlastných rozpočtových zdrojov zrealizovali aj
investičné aktivity v oblasti zhodnocovania majetku obce.
V prebiehajúcom programovacom období je plánovaná participácia obce na projektoch zo zdrojov
vyčleňovaných v rámci Programu rozvoja vidieka, Miestnej akčnej skupiny – Sabinovsko,
Integrovaného regionálneho operačného programu, zdrojov vyčleňovaných na projekty v rámci
cezhraničnej spolupráce, vlastných zdrojov z rozpočtu obce a na základe uplatňovania žiadostí o
dotácie podľa priebežných výziev na predkladanie žiadostí o dotácie pre jednotlivé oblasti stanovené v
programe rozvoja obce, v rámci podpory ekonomického rozvoja, budovania technickej infraštruktúry,
na úseku životného prostredia, sociálnej oblasti, podpory rozvoja školstva, vzdelávania a
zamestnanosti, športu, kultúry, cestovného ruchu, bezpečnosti a ochrany obyvateľstva. V nastolenom
trende plánujem pokračovať, s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce za účelom plnenia jej
základných funkcií, priebežného budovania chýbajúcej infraštruktúry a vytvárania vhodných
podmienok pre život obyvateľov a návštevníkov obce. Osobne verím, že sa nám tento cieľ v
spolupráci s občanmi, organizáciami, združeniami podarí naplniť.
V posledných rokoch spoločenská, ekonomická a sociálna situácia prináša každodenne veľa
problémov. Túto situáciu môžeme zmierniť tým, že si budeme navzájom pomáhať, vychádzať si
v ústrety, aby sme si vytvorili pekné, pokojné a šťastné podmienky pre život v našej obci. Pokladám
za potrebné vysloviť poďakovanie poslancom obecného zastupiteľstva za ich nápady, pripomienky
a zainteresovanosť, ďalej zamestnancom obecného úradu za zodpovedné plnenie povinností, ale
ďakujem aj

všetkým tým, ktorí sa v roku 2016 aktívne zapájali do rôznych kultúrnych

a spoločenských aktivít v obci.

Ing. Daniel Mikolaj, PhD.
Starosta obce
3
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2

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby,
ktoré majú na jej území trvalý pobyt a tvorí jedno katastrálne územie. Obec je právnická osoba, ktorá
za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Sídlo obce je Obecný úrad Šarišské Sokolovce.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a starostlivosť o potreby jej obyvateľov.

2.1

Základné identifikačné údaje

Názov:

Obec Šarišské Sokolovce

Sídlo:

Obecný úrad Šarišské Sokolovce 17, 082 66

Dátum zriadenia:

zákonom NSR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Identifikačné číslo – IČO:

00327816

Daňové identifikačné číslo:

2020732263

Štatutárny orgán obce:

starosta obce – Ing. Daniel Mikolaj, PhD.

Kód obce:

525 243

Kód okresu:

708

Právna forma:

801 – obec
(samostatný územný samosprávny a správny celok SR)

OKEČ:

75110 – všeobecná

Bankové spojenie:

0401112003/5600

(Primabanka)

016126572/0200

(VÚB banka)

Telefón:

051 4521 426

Mobil:

0905 310 306

Webová stránka obce:

www.sarisskesokolovce.sk

Email:

starosta@sarisskesokolovce.sk
podatelna@sarisskesokolovce.sk

2.2

Organizačná štruktúra obce

Vedenie obce do 31.12.2015

•

štatutár obce :

Ing. Daniel Mikolaj, PhD. – starosta obce

•

zástupca štatutára:

Marián Karabinoš – poslanec OcZ

•

hlavný kontrolór:

Ing. Mária Galeštoková
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Orgán samosprávy obce

:

obecné zastupiteľstvo (OcZ)

•

počet poslancov:

5

•

počet komisií:

0 ( pre volebné obdobie 2014 -2018)

Obec Šarišské Sokolovce má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti: DHZ Šarišské Sokolovce,
Obecnú knižnicu bez právnej subjektivity, náklady na činnosť ktorého sú súčasťou celkového
hospodárenia obce.

Počet zamestnancov k 31.12.2016

3

z toho riadiaci:

1 - starosta obce : Ing. Daniel Mikolaj, PhD.

zamestnanec kontroly:

1 - hlavný kontrolór obce (5% úväzok): Ing. Mária Galeštoková

ostatní:
•

obecný úrad

1 - referent OcÚ (s prevahou duševnej práce): Mgr. Emília Vaľková

Orgánmi obce sú:
1.

Starosta obce – za starostu obce bol vo voľbách pre volebné obdobie 2014-2018 do orgánov
samosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014 znovu zvolený Ing. Daniel Mikolaj, PhD.. Starosta
obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, jeho funkcia je verejná.
Starosta obce je štatutárnym orgánom obce.

2.

Poslanci obecného zastupiteľstva – obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený
z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.. OcZ v Šarišských
Sokolovciach je zložené z 5 poslancov, ktorí boli zvolení vo voľbách do samosprávy obcí
konaných dňa 15.11.2014 menovite:
Ing. Daniel Kazimír,
Ing. Martin Dzubaj,
Marián Karabinoš,
Vladimír Motýľ,
Tomáš Karaffa.
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2.3

Poslanie, vízia, ciele

Základnými a kľúčovými dokumentami strategického plánovania pre riadenie samosprávy
Obce Šarišské Sokolovce sú „Program rozvoja Obce Šarišské Sokolovce 2015 -2022“ a Územný plán
obce Šarišské Sokolovce. Vychádzajú z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov,
podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov nachádzajúcich sa v území. Sú prostriedkom na
napĺňanie vízie ďalšieho rozvoja obce.
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Vízia: Odpovedá na otázku: „Kam sa chceme, alebo by sme sa chceli dostať? Čo máme robiť,
alebo by sme mali robiť? Akí by sme mali, alebo chceli byť?“
Obec Šarišské Sokolovce bude progresívnou, modernou, ekonomicky, sociálne a kultúrne
rozvíjajúcou sa obcou. Svojim obyvateľom poskytne kvalitné životné prostredie s kvalitnými
podmienkami na rozvoj bývania, so širokými možnosťami kultúrneho vyžitia a možnosťami
športových aktivít. Obec Šarišské Sokolovce bude obcou, ktorá svojim obyvateľom poskytne kvalitné
a mnohoraké komunálne služby pri udržaní ich vysokej kvality. Obec sa bude snažiť ochraňovať,
udržiavať svoje životné prostredie, zachovávať a šíriť svoje kultúrne pamiatky. Obec Šarišské
Sokolovce bude obcou, ktorá bude vyvážene zabezpečovať podmienky pre harmonický život všetkých
kategórií svojich obyvateľov.
Poslanie: Odpovedá na otázku: „Akými prostriedkami chceme víziu dosiahnuť?“ Poslaním
obce je zvýšenie kvality života občanov Šarišských Sokoloviec a to využitím ľudských, materiálnych,
prírodných a ekonomických zdrojov.
Ciele: Pre dosiahnutie vízie a poslania obec využíva stanovené ciele, čím sa zabezpečuje
zlepšovanie kvality služieb obce a života obyvateľov.

2.4

Geografické údaje

Geografická poloha obce : Južné podhorie Čergovského pohoria
Susedné mestá a obce : Sabinov (okresné mesto vzdialené 5km západne od obce), Jakubovany,
Uzovce, Hubošovce, Bodovce, Drienica, Olejníkov
Celková rozloha obce : 1227 ha
Nadmorská výška : od 403 – 900 m n. m.
Obec Šarišské Sokolovce leží na južnom podhorí Čergovského pohoria. Nadmorská výška rastie v
smere z juhu na sever, od okraja údolia rieky Torysa až po vrch Lysá. Obcou Šarišské Sokolovce
preteká Veľký potok, ktorý pramení pod Lysou horou v Čergovskom pohorí. Potok má ráz horskej
bystriny s ústím do rieky Torysa. Celé katastrálne územie obce Šarišské Sokolovce je zaradené do
prvého a druhého ochranného pásma pre vodné zdroje mesto Veľký Šariš, obec Uzovce a potrebu
samotnej obce Šarišské Sokolovce. Katastrálne územie obce Šarišské Sokolovce je bohato zalesnené.
V lesoch je hojný výskyt poľovnej zveri, o ktorú sa stará poľovnícke združenie. Vyskytuje sa tu najmä
populácia diviačej, srnčej a jelenej zveri. Niekedy v zimných mesiacoch je hlásený aj výskyt vlka,
rysa, a tiež z času na čas je zaznamenaná migrácia medveďa hnedého. V posledných rokoch sa tu
vyskytuje aj bocian čierny. Jeho hniezdisko sa nepodarilo identifikovať, ale podľa pozorovaní sa
odhaduje hniezdenie jedného až dvoch pároch. V potoku sa vyskytuje pstruh a rak. Z obce je dobrý
prístup do lesnej štátom chránenej lokality, na ktorej sa nachádza endemitická rastlina "Čemernica
purpurová". Lokalita sa nachádza na katastrálnom území susednej obce Bodovce.
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Obec Šarišské Sokolovce leží približne 5km juhovýchodne od okresného mesta Sabinov a 17km
juhozápadne od krajského mesta Prešov. Z histórie obec, až do vzniku Československej republiky
v roku 1918, územnosprávne patrila do Šarišskej župy. V súčasnosti obec tvorí časť Prešovského
samosprávneho celku.

2.5

Demografické údaje

Počet obyvateľov obce celkom k 31.12.2016 bol 575 prihlásených na trvalý pobyt a 6 prihlásených na
prechodný pobyt.
Hustota a počet obyvateľov : 45,24/km2 (stav k 31.12.2014, Zdroj: Štatistický úrad SR databáza
DATAcube.)
Národnostná štruktúra : Slovenská (92,91%), Maďarská (0,19%), Rusínska (0,77), Iná (0,38%),
Nezistená

(5,75%)

(stav

k 2011,

Zdroj:

http://sodb.infostat.sk/sodb/index.htm;

http://census2011.statistics.sk/tabulky.html)

Vývoj počtu obyvateľov a ich štruktúra :
Občania nad 21 rokov:

429

Občania od 16 do 20 rokov:

22

Deti do 15 rokov:

124

Muži:

291

Ženy:

284

Počet prihlásených do obce:
-

Z toho počet narodených

Počet odhlásených z obce:
-

31
5
21

Z toho počet zomrelých:

Celkový prírastok:

2.6

5
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Ekonomické údaje

Miera nezamestnanosti v okrese : 20,04%1

1

http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/2016-december
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2.7

Symboly obce

Symboly obce tvoria – erb, vlajka a pečať. Sokoliarmi boli iba najstarší obyvatelia obce Šarišské
Sokolovce. Ich potomkovia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pracovali v lesoch. Všetky tieto zdroje
obživy sa uplatnili aj v historickom znaku obce. V pečatidle z roku 1786 z pažite vyrastá strom, na
vrchole jeho koruny stojí sokol. Po stranách stromu je kolmo postavený obrovský lemeš s čerieslom,
ktorý akoby vyjadroval, že v obci v čase vzniku pečatidla prevládalo poľnohospodárstvo.

Obr. 1 Erb obce Šarišské Sokolovce
Erb obce Šarišské Sokolovce pozostáva z modrého štítu, v ktorom je zobrazený žltý listnatý strom
vyrastajúci so žltej pažite. na strome sedí jastrab, zobrazený bielou farbou. Po stranách stromu je
osadený lemeš a čerieslo.

Obr. 2 Vlajka obce Šarišské Sokolovce
Obecná vlajka pozostáva so siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/7), modrej (1/7),
bielej (1/7), modrej (1/7), žltej (1/7),modrej (1/7), bielej (1/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a je
ukončená tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Obr. 3 Pečať obce Šarišské Sokolovce
Pečať obce je okrúhla, uprostred so symbolom obce a kruhopisom OBEC ŠARIŠSKÉ
SOKOLOVCE.
Symboly obce odsúhlasili v roku 1999 poslanci obecného zastupiteľstva Šarišské Sokolovce.
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2.8

História obce

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1307. Historický názov obce je TOLČEMEŠ (Tóth –
selmes, čo znamená tót – slovenský a sólyom – sokol). Dnešný názov obce pochádza z roku 1948.
Obec leží na úpätí pohoria Čergov v doline Veľkého potoka. Stred obce je 415 metrov dlhý,
nadmorská výška je rôzna, od 360 metrov do 1068 metrov nad morom. Založili ju slovenskí sokoliari
z iniciatívy uhorského kráľa v druhej polovici 11., prípadne 12. storočia.
Začiatkom 14. storočia kráľ Karol Róbert z Anjou daroval usadlosť Tolčemes Mikulášovi
Apródovi, ktorý v obci dal postaviť kúriu. On a jeho potomkovia používali v prídomku spomínaný
názov dediny aj v 15. storočí. Postupom času obec prešla pod správu Prešova a šľachticov
Tordaiovcov, Spaciaovcov, Bornemisovcov, Roskovániovcov. V 19. storočí si tu uplatňovali
zemepanské práva Antalovci a Sirmaiovci.
Roku 1787 mala obec 34 domov a 251 obyvateľov, o 41 rokov neskôr už 47 domov a 370
obyvateľov, početných železiarov. Občania sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom a prácou v
lese. V druhej polovici 18. storočia postihlo obec vysťahovalectvo, najmä do USA a Kanady. S obcou
splynula aj malá obec ČIPKEŠ, ktorá sa spomína v roku 1724 ako majetok Tekulovcov.
V roku 1828 mala osada 10 domov a 76 obyvateľov. Neďaleký kopček Čergova sa nazýva
Hradová hora. Na tomto mieste sa našli vykopávky – rôzne črepy, šípy z obdobia Veľkomoravskej
ríše. Legenda hovorí, že kedysi bola Hradová hora spojená so Šarišským hradom podzemnou chodbou,
ktorá slúžila ako úniková cesta z hradu počas tatárskych vpádov.
Medzi historické budovy obce patrí kostol sv. Mikuláša. Prvá písomná zmienka o kostole je už
z roku 1353, keď na tomto mieste dal postaviť kostol zeman Mikuláš Apród a zasvätil ho svätému
Mikulášovi.
Mikuláš Apród pochádzal z významného rodu, on a jeho potomkovia vlastnili územie obce až do
15. storočia. O význame tohto rodu svedčí aj to, že jeden z jeho potomkov, bol vzdelaný človek. Ján
Apŕod, či Ján zo Šariša, inokedy János Kukulle alebo Johanides Archidiakonus de Kikulwe sa ako syn
Mikuláša Apróda, po získaní magisterského titulu stal prepoštom a Jágerským vikárom. Zároveň bol aj
kronikárom a životopiscom na dvore kráľa Ľudovíta I. Tento úspešný panovník vládol od roku 1342
až do roku 1382. Počas jeho panovania dosiahlo Uhorsko veľké úspechy, stalo sa najmocnejším
štátom Európy a jeho hranice sa rozprestierali od Baltiku až po Čierne a Jadranské more. Ján zo Šariša,
Ján Apród, sa stal obľúbencom Ľudovíta I. z Anjou. Napísal o svojom kráľovi históriu od jeho
korunovácie až po smrť. Kronika, ktorú napísal Ján zo Šariša o kráľovi Ľudovítovi I. bola vydaná
v roku 1473, 1483 a v roku 1600, 1746 a 1767 vydavateľstvom TRANOSCIUS. Naposledy bola
vydaná v roku 1960 v Budapešti. Ján Apród zomrel v roku 1397.
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2.9

Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne
kompetencie)
2.9.1 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci neposkytuje žiadne zariadenie:
-

Školopovinní občania navštevujú školy v susedných mestách a obciach.

Na mimoškolské aktivity je v obci zriadená:
-

Škola ľudového tanca.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na mimoškolské aktivity, ktoré sa budú realizovať vo voľnom čase žiakov.

2.9.2 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
-

Nezisková organizácia ANIMUS n.o.- denný stacionár pre seniorov.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov a invalidných dôchodcov.

2.9.3 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

COOP Jednota – zásobovanie potravinami

Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

KADAKO – SK s. r. o.- strojársky priemysel

-

Stolárstvo MAJERNÍK – výroba nábytku

-

TERAZZO – kamenárska výroba

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

AGROCHOV Šariš – chov zvierat a poľnohospodárska výroba
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3 Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Rozpočet obce je základným ekonomickým nástrojom finančného hospodárenia obce a je zostavovaný
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdaje (bežný rozpočet), na kapitálové príjmy a
kapitálové výdaje (kapitálový rozpočet) a na finančné operácie. Rozpočet obce Šarišské Sokolovce na
rok 2016 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 na základe uznesenia č.
70/VIII/2015/B ako prebytkový v celkovej výške 7.141,16 EUR.
V priebehu roka bol rozpočet upravovaný 22 rozpočtovými opatreniami, ktoré schválilo obecné
zastupiteľstvo a starosta obce.

3.1 Rozpočet obce za rok 2016 v EUR – plnenie príjmov a čerpanie výdavkov
Schválený
rozpočet
2016 v €

Rozpočet po
zmenách
2016 v €

Skutočné
plnenie
k 31.12.2016

%
plnenia

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

124.884,16 €

237.447,55 €

235.160,39 €

99%

124.884,16 €
0,00 €
0,00 €
117.743,00 €

153.079,11 €
84.368,44 €
0,00 €
223.333,16 €

152.054,60 €
83.105,79 €
0,00 €
216.305,82 €

99%
99%
97%

108.611,00 €
3720,00 €
5.412,00 €

105.869,15 €
13.334,06 €
104.129,95 €

98.844,91 €
13.334,06 €
104 126,85 €

93%
100%
100%

ROZPOČET OBCE

+ 7.141,16 €

+ 14.114,39 €

+18.854,57 €
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3.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet /prebytok, schodok/
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet /prebytok, schodok/
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Finančné operácie rozdiel

2015 Záv.účet

Rozpočet 2016
Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

99 653,47

152 054,60
98 844,91

+ 29 361,42

+ 53 209,69

0,00
108 397,72

83 105,79
13 334,06

- 108 397,72

+ 69 771,73

- 79 036,30
0,00

+ 122 981,42
0,00

- 79 036,30

+ 122 981,42

98 714,85

129 014,89

PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

227 729,74
219 281,18

0,00
104 126,85
104 126,85
235 160,39
216 305,82

Hospodárenie obce

+ 8 448,56

+ 18 854,57

0,00

0,00

+ 8 448,56

+ 18 854,57

Vylúčenie z prebytku

Upravené hospodárenie obce

11 229,99
+ 87 484,86

-

Prebytok rozpočtu v sume 122.981,42 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v rozpočtovom roku 2016
použitý :
- na výdavkové finančné operácie v sume 104.126,85 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 18.854,57 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 18.854,57 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016
vo výške 18.854,57 EUR.
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3.3 Rozpočet na roky 2017 - 20192

Skutočnosť
k 31.12.2016
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

2

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

235.160,39

134.967,33

137.067,33

139.167,33

152.054,60
85.105,79
0,00

134.967,33
0,00
0,00

137.067,33
0,00
0,00

139.167,33
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

216.305,82

130.660,72

132.795,72

134.568,72

98.844,91
13.334,06
104.126,85

125.248,72
0,00
5.412,00

127.383,72
0,00
5.412,00

129.156,72
0,00
5.412,00

Rozpočet na roky 2017-2019 bol schválený v decembri 2016.
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4 Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
4.1 Majetok
Názov

Skutočnosť k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2016

v EUR

v EUR

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :

972 456,61
847 165,06

964 963,28
918 512,33

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

0,00
749 619,65

7 216,80
813 750,12

Dlhodobý finančný majetok

97 545,41

97 545,41

125 014,17

46 093,17

Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

350,00
0,00

105,00
0,00

Dlhodobé pohľadávky

240,00

0,00

101 897,94

4 360,20

22 526,23

41 627,97

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

277,38

357,78

Obežný majetok spolu
z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

4.2 Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely

Skutočnosť k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2016

v EUR

v EUR
972 456,61
557 146,98

964 963,28
584 634,09

0,00

0,00

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

557 146,98

584 634,09

Záväzky
z toho :
Rezervy

137 482,88

33 667,85

720,00

720,00

0,00

0,00

813,79

780,97

7 001,37

7 349,00

Bankové úvery a výpomoci

128 947,72

24 817,88

Časové rozlíšenie

277 826,75

346 661,34

Fondy

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Významnú položku na strane aktív tvorí majetok zaradený v roku 2016 k projektu
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia“.

-

Na strane pasív sa výrazne znížila položka bankové úvery a výpomoci, kde z prostriedkov EÚ
boli splatené bankové úvery k projektu verejného osvetlenia. Časové rozlíšenie na strane pasív
(zdroje krytia) definuje zostatok zdrojov, ktoré boli obci poskytnuté zo ŠR a EÚ a účtujú sa do
výnosov v časovej súvislosti s účtovaním na nákladové účty.

4.3 Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2016

97 715,25
5 559,11

1.662,99
4.044,14

Obec Šarišské Sokolovce k 31.12.2016 eviduje pohľadávky v celkovej výške 4.044,14 EUR
nasledovne:
Pohľadávky z daňových príjmov obcí: 804,13 EUR (daň z nehnuteľností, daň za psa).
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí: 3.240,01 EUR (komunálny odpad a vodné)
Iné pohľadávky: 1.662,99 EUR.

4.4 Záväzky
Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2016

137 482,88
0,00

33.667,85
0,00

Obec Šarišské Sokolovce k 31.12.2016 eviduje záväzky v celkovej výške 33.667,85 EUR:
Záväzky voči dodávateľom :
Krátkodobé rezervy :
Iné záväzky :

1.476,11 EUR
720,00 EUR
2.490,20 EUR (voči poisťovniam a spoločnej úradovni)

Záväzky voči zamestnancom : 1.858,86 EUR
Záväzky voči sociálnej, zdravotnej poisťovni, ŠR, DÚ : 1.523,83 EUR
Záväzky zo sociálneho fondu :

780,97 EUR

Zároveň obec vo svojej evidencii vedie záväzky voči bankám k 31.12.2016:
Dlhodobý bankový úver (splatnosť viac ako 1 rok)– 19.405,88 EUR
Krátkodobý bankový úver (splatnosť do 1 roka) – 5.412,00 EUR

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: Významné pohyby na účtoch v súvislosti
s pohľadávkami a záväzkami neboli v roku 2016 zaznamenané.
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5 Hospodársky výsledok za rok 2016 - vývoj nákladov a výnosov
O nákladoch a výnosoch sa účtuje oddelene (nezávisle od príjmov a výdavkov). Porovnaním výnosov
a nákladov vzniknutých v účtovnom období sa zistí výsledok hospodárenia za účtovné obdobie.
Hospodársky výsledok sa nestotožňuje s výsledkom rozpočtového hospodárenia.

Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
rok 2017

129 998,42

138.075,29

146.140,00

50 – Spotrebované nákupy

16 429,05

16.391,45

17.000,00

51 – Služby

34 690,03

34.294,07

35.000,00

52 – Osobné náklady

42 020,08

40.558,86

43.000,00

53 – Dane a poplatky

170,38

114,58

140,00

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prev. a fin.
činnosti a časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

200,38

2.289,83

1.000,00

29 570,60

35.195,22

40.000,00

2 428,61

2.871,65

3.000,00

0,00

0,00

0,00

4 489,29

6.359,63

7.000,00

0,00

0,00

0,00

137 830,34

165.562,56

173.001,00

7 308,42

5.701,69

6.000,00

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

117 073,44

135.156,69

145.000,00

1 829,44

5.289,13

2.000,00

720,00

1.107,87

0,00

2,02

1,07

1,00

0,00

0,00

0,00

69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach
Splatná daň z príjmov

10 897,02

18.306,11

20.000,00

0,23

0,16

0,00

Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

+ 7 831,69

+27.487,11

+26.861,00

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

Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

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

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 26.861,00 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
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6

Ostatné dôležité informácie

Účtovníctvo obce v roku 2016 bolo vedené ako podvojné a bolo spracované v informačnom systéme
URBIS od spoločnosti MADE s.r.o.
Obec Šarišské Sokolovce predkladala všetky výkazy plynúce zo zákona.
Obec Šarišské Sokolovce v roku 2016 neposkytla žiadne záruky svojim majetkom (záložné právo)
a nevykonávala podnikateľskú činnosť.

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

6.1

Prijaté granty a transfery

V roku 2016 obec prijala bežné aj kapitálové granty a transfery, ktoré boli použité v súlade s účelovým
určením:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu: - bežné výdavky,
kapitálové výd.

MV SR

BV – Register Adries

KÚ

BV - ochrana prírody a krajiny

MV SR

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2016

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2016

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

9,00

9,00

0,00

52,19

52,19

0,00

BV – REGOB

184,14

184,14

0,00

MV SR

BV – VOĽBY NRSR

857,28

857,28

0,00

MV SR

BV – Dobrovoľná pož. ochrana

700,00

700,00

0,00

ŽP SR

BV - Recyklačný fond

262,00

262,00

0,00

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu:- bežné výdavky,
kapitálové výd.

MF SR
EÚ

BV – Rek.ver.osvetlenia zo ŠR
BV – Rek.ver.osvetlenia z EÚ

207,40
1 762,90

207,40
1 762,90

MF SR

KV – Rek.ver.osvetlenia zo ŠR

8 681,27

8 681,27

EÚ

KV - Rek.ver.osvetlenia z EÚ

73 790,82

73 790,82

6.2

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2016

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2016

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

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

Poskytnuté dotácie

V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.5/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie

TJ SOKOL – futbalový klub Šarišské Sokolovce
- bežné výdavky na fungovanie klubu

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )

3 000,00 EUR

3 000,00 EUR

0

K 31.12.2016 boli použité a vyúčtované všetky transfery, ktoré boli poskytnuté v súlade so
schváleným rozpočtom obce pre rok 2016.

18

Výročná správa Obce Šarišské Sokolovce za rok 2016

7 Záver
Výročná správa obce Šarišské Sokolovce bola vypracovaná za účtovné obdobie roka 2016.
Prílohou výročnej správy je overená účtovná závierka za rok 2016, ktorú tvorí :
Súvaha
Výkaz ziskov a strát
Poznámky
Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy
Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy
Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke.
Podklady a materiály sa nachádzajú na obecnom úrade v Šarišských Sokolovciach.

Vypracovala:

Schválil:

Mgr. Emília Vaľková

Ing. Daniel Mikolaj, PhD.

referent obecného úradu

starosta obce

V Šarišských Sokolovciach, dňa 8.8.2017
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