Výročná správa obce Pusté Pole
za rok 2015

Schválil:
Mgr. Marcela Tibenská
starosta obce

Vypracoval:
Emília Kunáková
Odb. admin. zamestnanec orgánu samosprávy
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Identifikačné údaje:
Názov: Obec Pusté Pole
adresa pre poštový styk: Obecný úrad, Pusté Pole 66, 065 41 Ľubotín
Tel. a fax: 052/44925124
email: obecpustepole@slnet.sk
web: www.obecpustepole.sk
Okres: Stará Ľubovňa
IČO: 00330141
DIČO: 2020698790
Právna forma: právnická osoba
Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR
Rozloha obce: 324 ha
Nadmorská
560 m n. m.
výška
49°13′00″S
Súradnice
20°54′08″V
Počet obyvateľov k 31. 12 .2014: 219
Muži
104
Ženy
116
Deti do 15 rokov
33
Základné orgány obce
1. Obecné zastupiteľstvo
2. starosta obce
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa
konali v roku 2010 na obdobie 4 rokov v počte 5.
Poslanci obecného zastupiteľstva:



Miroslav Duranka, Pusté Pole 61 – zástupca starostu obce
 Darina Ščerbáková, Pusté Pole41
 Ondrej Andraščík Pusté Pole 67
 Stanislav Šulík, Pusté Pole 75
 Ján Hudák , Pusté Pole 63
Dňa 12. 12. 2014 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva na ktorom zložili sľub
novozvolení poslanci a starosta obce vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných 15. 11. 2014 v tomto
zložení: Starosta obce Mgr. Marcela Tibenská, poslanci OZ: Ján Hudák, Ondrej Andraščík, Darina
Ščerbáková, Stanislav Šulík, Miroslav Duranka.

Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života obce.
Zasadnutia sa konali v dňoch 15.2.2015 , 26.4.2015, 28.6.2015, 16.8.2015 8.11.2015, a 13.12.2015.
Každé zasadnutie OZ sa konalo v zasadačke obecného úradu. Pozvánka na zasadnutie bola
zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3dni pred konaním zasadnutia. Každé zasadnutie bolo
verejné.
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce
Komisie
OZ má zriadené komisie
1. Komisia na ochranu verejného poriadku

2

Obec je členom ZMOS, Ľubovnianskeho regionálneho združenia, Mikroregiónu Minčol,
Spoločného stavebného a školského úradu, ZPOZ-u, RVC Prešov, RVC Štrba

Vznik obce :
Obec vznikla 15. 1. 1956 odčlenením miestnej časti Pusté pole od obce Krivany; po maďarsky Pusztamező.
Nachádza sa medzi Levočskými a Čergovskými vrchmi v nadm. výške 560 m, 27 km od okresného mesta.
Bachamezey, miesto či územie, na ktorom neskôr vznikla obec, sa spomína v listine uhorského kráľa Štefana
V. ako súčasť kráľovských lovíšť. V listine z r. 1287 sa možno dozvedieť o ceste vedúcej z Bachamezey do
Plavča. Z toho vyplýva, že Bachamezey (neskôr Pusté Pole) v tom čase bolo dôležitým sídliskom, ležiacim na
významnej ceste. Koncom 15. stor. dedina neexistovala. Pusté Pole (Puszta Mezeö) sa spomína v 17. storočí a
vzniklo zrejme v priestore zaniknutej dediny.
Pusté Pole leží na styku Levočských vrchov a Čergovom v doline potoka Hradlová. Nadmorská výška v strede
obce je 560 m n. m. V južnom cípe katastra obce je smrekový les. História obce je úzko spätá s obcou
Krivany. Vznikla v roku1956 odčlenením rovnomennej miestnej časti od tejto obce. Osada v jej katastri však
existovala už v 11. storočí. Písomnosti z 13. storočia hovoria o kráľovskom poľovnom revíre na tomto území.
V 15. storočí miesto dnešnej dediny spustlo, od čoho sa odvil i jej názov. Dominantou obce je rímskokatolícky
kostol. Obec si zachováva svoje ľudové tradície i formou kroja – takzvaného Čirču. Pekné prírodné prostredie
vytvára dobré predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu a to najmä agroturistiky v obci.

Symboly obce:
Pusté Pole

Vlajka obce Pusté Pole.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho,
žltého, modrého a žltého. 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.

Erb obce Pusté Pole
Na modrom gotickom štíte nad zlatým(žltým) poľom 10strieborných zlatostredných ruží v
kruhu
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Služby v obci:
V obci máme predajňu COOP Jednota Prešov so zmiešaným tovarom,
Čerpaciu stanicu roľníckej spoločnosti Kyjov
Zdravotníctvo – ambulancia pre dospelých, zubná ambulancia, detská ambulancia a lekáreň sú v obci Ľubotín
vzdialenej od našej obce cca 2 km.
Obecný úrad:
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje organizačné
a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. Zamestnanci obecného úradu:
- Emília Kunáková odborný administratívny zamestnanec orgánu samosprávy – zabezpečuje mzdovú
evidenciu, personalistiku, účtovné a finančné operácie s majetkom obce, správu daní a poplatkov,
tvorbu VZN, inventarizáciu majetku obce, stavebné konania, poštu, pokladňu a ostatnú administratívu
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok SR sa riadi zákonom č.369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Ústavou SR. Základnou úlohou obce pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a uspokojovanie potrieb obyvateľov obce.
Základný nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom roku je rozpočet obce, ktorým sa riadi
financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
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.
Obsah výročnej správy:
1. Vývoj činnosti obce, jej finančná situácia, riziká a neistoty, ktorým je obec vystavená.
2. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje
výročná správa.
3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky.
1. Vývoj činnosti obce, jej finančná situácia, riziká a neistoty, ktorým je obec vystavená:
a) Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky na základe ukazovateľov „Výkazu o plnení rozpočtu
a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce“ v EUR:
Vybrané ukazovatele

Rok 2014

Rok 2015

Bežné príjmy

44598,55

47327,12

Bežné výdavky

51255,02

47053,85

Kapitálové príjmy

0

0

Kapitálové výdavky

0

0

Finančné operácie príjmové

8700

1800

Finančné operácie výdavkové

2040

2040
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b) Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky za vybrané ukazovatele „ Súvahy“ v EUR:
Vybrané ukazovatele

Rok 2014

Rok 2015

Dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0,00

293207,73

287615,73

32397,26

32397,26

Zásoby

0

0

Pohľadávky

0

0

Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

Finančný majetok
Poskytnuté
výpomoci

2905,53

874,8

návratné

Ostatné aktíva

0,00

0,00

0

0

AKTÍVA CELKOM

328510,52

320887,79

Vybrané ukazovatele

Rok 2014

Rok 2015

Výsledok hospod. minulých
rokov
Výsledok hospod. za účtovné
obdobie
Rezervy

141520,94

234494,9

-7235,07

-515,88

0

0

27,39

61,20

Krátkodobé záväzky

2680,63

2058,24

Bankové úvery

3822,49

1782,49

Ostatné pasíva

187694,14

82988,33

Dlhodobé záväzky

328510,52
PASÍVA CELKOM
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320887,79

c) Analýza vývoja krátkodobých záväzkov a pohľadávok v EUR:
Vývoj
stavu
krátkodobých
záväzkov
a
pohľadávok
Rok 2014
Krátkodobé záväzky celkom ( z toho ):

-

dodávatelia - faktúry

-

prijaté preddav. – elektrina byty

-

zamestnanci – mzdy 12/2014

-

Rok 2015

2680,63

2058,24

480,64

145,06

0

0

1213,18

1054,74

odvody do poisťovní

733,14

685,39

priame dane
iné

210,22
43,45

173,05
0

Pohľadávky nie sú žiadne
d) Analýza vývoja nákladov a výnosov podľa „Výkaz ziskov a strát“ v EUR:
1. Výnosy - popis a výška významných položiek /v EUR/
Druh výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
Suma v EUR
Tržby za vlastné výkony a tovar

602 – Tržby z predaja služieb

Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov

632 – Daňové výnosy samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov

Ostatné výnosy

378,40
41380,91
2672,6

641- tržby z predaja DHM a DNHM

0,00

648- ostatné výnosy z prevádz. činnosti

2163

Zúčtovanie rezerv a opravných
položiek z prev. a finančnej činnosti
časového rozlíšenia

652- zúčtovanie zákonných rezerv

Finančné výnosy

662 - úroky

0

0,31

Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov

693- výnosy z bežných transferov zo ŠR

v obciach, VÚC, a v RO a PO
zriadených obcou

694- výnosy samosprávy z kapitálových

alebo VÚC

696- výnosy samosprávy z kapitálových

575,08

a od iných subjektov verejnej správy
4436,78

transferov zo ŠR
0

transferov od Európskych spoločenstiev
697-výnosy samosprávy z bežných

0,00

transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
698-výnosy samosprávy z kapit.

60

transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy
51682,78

Spolu
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2. Náklady - popis a výška významných položiek /v EUR/
Druh nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
Spotrebované nákupy

Služby

Osobné náklady

501 – Spotreba materiálu

9188,24

502 – Spotreba energie

3787,60

511 – Opravy a udržiavanie

380,28

512 – Cestovné

928,41

513 – Náklady na reprezentáciu

254,50

518 – Ostatné služby

10576,67

521 – Mzdové náklady

17376,29

524 – zákonné sociálne poistenie
Osobné náklady

0

527 – zákonné sociálne náklady

786,21

538 – ostatné dane a poplatky

Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť

545 – ostatné pokuty, penále a úroky

Odpisy, rezervy a opravné položky

551- odpisy DNHM a DHM

z prevádzkovej a finančnej činnosti

553 – tvorba zákonných rezerv

Finančné náklady

562 - úroky

548 – ostatné náklady na prev. činnosť

0
0
460,29
5592
0
94,88

568- ostatné finančné náklady

251,68

585 – náklady na transfery z rozpočtu
obce –staveb.úrad

84,51

586 – náklady na transfery ostatné

0

587 – Náklady na ostatné transfery

0
52198,66

Spolu
Dane z príjmov

6227,44

525 - ostatné sociálne poistenie

Dane a poplatky

Náklady na transfery a náklady
z odvodu príjmov

Suma v EUR

591 – splatná daň z príjmov

0
0

Spolu

Rozbor výdavkov –skutočnosť plnenie rozpočtu za rok 2015

Vybrané
Mzdy
Odvody
Stravné
Cestovné
Energie
Telekomunikácie
Materiál
Údržba PC
Členské príspevky
Reprezentačné

Rok 2014 €
25 563,62
7 633,9
645,72
1 035,43
3 055,32
1 282,83
380,25
380,28
257,63
31,35
7

Rok 2015 €
17309,97
6238,55
560,22
834,36
4004,68
922,84
2254,6
377,54
503,74
232

Údržba budov a priestorov
Splátka úroku z úveru + splátka úveru
Poplatky banke
CVČ
Vývoz TDO

2 211,43
186,2
75
2 344,29

5146,59
2 134,88
251,68
30
3348,06

Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na
účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5 (okrem účtov 591splatná daň z príjmov a 595-dodatočne platená daň z príjmov).
Výnosy
= 55208,4 €
Náklady = 52198,66 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením = - 515,88 €
Pretože obec mala v roku 2015 vyššie náklady ako výnosy
vznikol záporný výsledok
hospodárenia, teda strata.
Tento bude v roku 2015 preúčtovaný na účet 428 takto: 428/231 = -515,88€
Výsledok hospodárenia pre tvorbu rezervného fondu:

Rozpočet
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie

Príjmy

Výdavky
47327,12
0
1800

Výsledok
hospodárenia
47053,85

273,27

2040

275,88

Výsledok hospodárenia – prebytok rozpočtu za obec v roku 2015 je 33,27 €. V zmysle § 16 ods.6
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na účely tvorby peňažných fondov pri
usporiadaní prebytku rozpočtu sú z tohto prebytku vylúčené :
a) prostriedky rezervného fondu vo výške 0 €
b) prostriedky fondu opráv vo výške 0 €
c) prostriedky sociálneho fondu vo výške0, €
d) prostriedky z finančnej zábezpeky vo výške 0 €
e) prostriedky školskej jedálne vo výške 0€
Prebytok rozpočtu v sume 33,27 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 sa použije na tvorbu rezervného fondu.
3. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa
vyhotovuje výročná správa.
Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti ovplyvňujúce účtovnú závierku.
4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky.
Zámery rozvoja obce a potrieb jej obyvateľov sú vyjadrené vo viacročnom rozpočte obce, ktorý
je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky obce. Viacročný rozpočet sa
zostavuje na tri roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na druhý a tretí rok nie sú záväzné.
Obec sleduje v priebehu roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva
v ňom zmeny s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka.
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Rozpočet v EUR:
Vnútorné členenie
rozpočtu
Bežné príjmy

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

43840

43840

43840

41800

41800

43840

Kapitálové príjmy

0

0

0

Kapitálové výdavky

0

0

0

Finančné
operácie
príjmové
Finančné
operácie
výdavkové

0

0

0

2040

2040

0

Bežné výdavky

Obec vlastní cenné papiere Podtatranskej vodárenskej spoločnosti as. vo výške 32397,26 €,
V roku 2015 sme nerealizovali žiadnu investičnú akciu.

Tvorba a použitie sociálneho fondu sú určené v „Zásadách pre tvorbu a použitie
sociálneho fondu Počiatočný stav sociálneho fondu k 1.1.2015 = 27,39 €.
Tvorba sociálneho fondu je 0,6 % z hrubých miezd pracovníkov obce. V roku 2015 bol tvorený sociálny fond
len z miezd pracovníkov obce / bez starostu/ vo výške 33,81 €.
Čerpanie – 0 €.
Stav sociálneho fondu k 31.12.2015 je 61,20 €.
Zostatok sociálneho fondu vo výške 61,20 € prechádza do roka 2016.
Z dôvodu malej finančnej čiastky sociálneho fondu nie je vedený samostatný účet sociálneho fondu na účte
ale iba analytický oddelený od bežného účtu.
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Úver Dexia banka

Rok 2014 €
3 822,49

Rok 2015 €
1782,49

Dlhodobé záväzky

27,39

61,20

Krátkodobé záväzky

2 680,63

2058,24

Dodávatelia

480,64

145,06

Zamestnanci + odvody

2 156,54

1913,18

Nevyčerpaná dovolenka

-

-

Na účte
042 300 obstaranie ČOV - 131 115,81 € ostáva z minulých rokov - nie je dokončená
Záver:
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015, podľa výsledkov
účtovnej závierky.
V budúcom období bude obec aj naďalej zabezpečovať plnenie úloh v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Táto výročná správa bola schválená uznesením OZ č. 17/2016 zo dňa 17.7.2016

9

