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1. Základná charakteristika Obce Lada
Obec Lada je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec
Lada je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce Lada pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce :

obec Lada leží na rozhraní Košickej kotliny, Šarišskej
vrchoviny a Nízkych Beskýd, juhozápadne od potoka
Ladzianka v nadmorskej výške od 267 do 305 m n.m.

Susedné mestá a obce :

Kapušany, Trnkov, Šarišská Poruba, Nemcovce

Celková rozloha obce :

309 ha

Nadmorská výška :

281 m n.m.

1.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :

265 obyvateľov/km2

Národnostná štruktúra :

slovenská (779), ukrajinská (2), česká (1), maďarská (1)

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
Rímskokatolícka (333),
ECAV (355),
grécko-katolícka (56),
pravoslávna (2), jehovisti (4), iné (4)
Vývoj počtu obyvateľov :

prirodzený prírastok obyvateľstva za rok 2013 je -3

1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :

počet nezamestnaných v obci Lada k 31.12.2013 je 56

Nezamestnanosť v okrese :

miera nezamestnanosti v okrese Prešov je 16,88 %

Vývoj nezamestnanosti :

oproti roku 2012 sa počet nezamestnaných v obci Lada
znížil o 1
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1.4 Symboly obce
Erb obce :

Charakteristika erbu:
V modrom poli štítu stojí strieborná (biela) postava so zlatým ( žltým ) opaskom, vencom na
hlave a ratolesťou v ľavej ruke, na každej strane je jeden zlatý (žltý ) klas. Štít je
neskorogotický.
Pečať obce:

Vlajka:
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Vyššie uvedené symboly obce Lada boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 23.4.2003
a sú zapísané v Heraldickom registry Slovenskej republiky pod signatúrou L – 112/02.

1.5 Logo obce
Obec Lada nemá vytvorené vlastné logo obce.

1.6 História obce

Obec Lada leží na rozhraní Košickej kotliny, Šarišskej vrchoviny a Nízkych Beskýd
v doline Ladziny, juhozápadne od potoka Ladzianka v nadmorskej výške od 267 do 305 m.
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Obec vznikla na mieste slovanskej osady existujúcej už pravdepodobne pred 9. storočím.
Príchod Slovanov na dnešné územie Slovenska je spojené so sťahovaním národov, ktoré začalo
na konci 4. storočia – v roku 375, do našej oblasti prišli v priebehu 6. – 8. storočia. Svoje
opevnenia si stavali na vyvýšených miestach, aby boli chránení pred nepriateľmi, ktorých
mohli takto včas spozorovať. Postupom času svoje obydlia presúvali k brehom riek Torysa,
Topľa, Sekčov a iné.
Názov obce je odvodený od pohanskej slovanskej bohyne Lady, ktorá bola bohyňou
mladosti, krásy a takisto symbol jari.
Archeologický výskum v rokoch 1992 – 1994 potvrdil, že Lada vznikla v období pred 9.
storočím a postupné preľudnenie usadlosti prinútilo obyvateľov odísť a založiť si v blízkosti
nové osady.
Prvá písomná zmienka o obci
Prvé písomné údaje o obci sú až z roku 1410, kedy uhorský kráľ Žigmund Luxemburský
predal Kapušanský hrad spolu s poddanskými obcami vrátane Lady šľachticovi z Pešte –
Ondrejovi „de Koka“- neskorší známy a vplyvný šľachtický rod „Kapy“. Neskôr po finančných
problémoch sa dostal majetok do rúk rodu Ghillányi, ktorí ho spravovali až do vzniku ČSR v
roku 1918.
V roku 1427 mala obec 21 port, v r. 1787 mala 31 domov a 230 obyvateľov, v r.1829 mala
41 domov a 322 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, chovom
dobytka a obchodovali s koňmi a slaninou. V neskoršom období patrila obec do Šarišskej župy,
potom okresu Prešov – kraj Prešov do roku 1960, do okresu Prešov – kraj Východoslovenský a
od roku 1996 do okresu Prešov, Prešovský kraj.

1.7 Pamiatky
V obci sa nenachádzajú nehnuteľné kultúrne pamiatky, ani pamiatky významnej kultúrnej
hodnoty. Na území obce je archeologické nálezisko slovanskej osady z obdobia pred 9.
storočia.
1.8 Významné osobnosti obce
V Obci Lada sa nenarodili a nežili významné osobnosti.

1.9 Výchova a vzdelávanie
Obec Lada ako samosprávny orgán na úseku školstva v zmysle § 4 ods. 1 a 2 zákona NR SR č.
416/2001 Z. z. je zriaďovateľom:
- v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy Základnej školy Lada 97,
- v rozsahu originálnych kompetencií štátnej správy Materskej školy Lada 97 a 132,
Školskej jedálne Lada 97 a 132 a Školskej družiny Lada 97.
Základná škola v Lade zabezpečuje povinnú školskú dochádzku od 1. - 4. ročníka,
poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú, mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú,
telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov na ďalšie štúdium. Podľa počtu žiakov
a súhlasu rodičov zabezpečuje činnosť školskej družiny. Stravovanie pre žiakov ZŠ je
zabezpečené vo výdajni stravy Lada 97.
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Materská škola v Lade zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku,
rozvíja psychomotorickú , intelektuálnu, sociálnu, morálnu a emocionálnu oblasť osobnosti
dieťaťa s rešpektovaním jeho vekových a individuálnych osobitostí.
Školské jedálne, ktoré sú súčasťou materskej školy zabezpečujú stravovanie detí materskej
školy a žiakov základnej školy.
Činnosti na úseku školstva v Základnej škole v Lade zabezpečovali v roku 2013
zamestnanci v tomto zložení:
- 1 pracovník na spracovanie miezd –dohoda o pracovnej činnosti,
- 2 učiteľky ZŠ,
- 1 vychovávateľka ŠKD
- 2 farári, ktorí zabezpečujú náboženskú výchovu – 4,5 % úväzok,
- 1 upratovačka ZŠ.
Činnosti na úseku školstva v Materskej škole a Školskej jedálni v Lade zabezpečovali
v Lade v roku 2013 zamestnanci v tomto zložení:
- 2 učiteľky MŠ,
- 1 vedúca školskej jedálne – 30 %- úväzok,
- 1 kuchárka,
- 1 pracovníčka /školníčka-60%, pomocná sila v kuchyni-40%/.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že nastáva znižovanie počtu
žiakov nastupujúcich do 1. ročníka ZŠ, a tým aj k zníženiu celkového objemu finančných
prostriedkov poskytnutých štátom na zabezpečenie činnosti na úseku školstva. Rozvoj
vzdelávania sa bude orientovať na zvyšovanie kvality výučby a podporu mimoškolských aktivít
detí a mládeže.
1.10 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť pre občanov poskytuje zdravotné stredisko v Kapušanoch /dvaja
lekári pre dospelých, dvaja lekári pre deti a dvaja zubní lekári a lekáreň/.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že zdravotná starostlivosť sa
bude udržiavať na súčasnej úrovni.

1.11 Sociálne zabezpečenie
V obci Lada nie je zriadený dom opatrovateľskej služby. Sociálne služby pre občanov
zabezpečujú fungujúce zariadenia sociálnych služieb v Prešove resp. v okolí Prešova.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že zabezpečovanie sociálnej
starostlivosť sa bude udržiavať na súčasnej úrovni.
1.12 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje kultúrna komisia pri OZ Lada v spolupráci
s Materskou a Základnou školou.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude udržiavať na súčasnej úrovni.
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1.13 Hospodárstvo

V obci Lada sídlia nasledovné obchodné spoločnosti:

Obchodné meno: LADATEX, s.r.o.
127
Sídlo:
Lada 082 12
31 663 753
IČO:
18.12.1992
Deň zápisu:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Právna forma:
Obchodné meno: LATEROD družstvo
168
Sídlo:
Lada 082 12
36 811 432
IČO:
28.7.2007
Deň zápisu:
Družstvo
Právna forma:
Obchodné meno: LATEROD Logistics s. r. o.
168
Sídlo:
Lada 082 12
36 833 002
IČO:
14.9.2007
Deň zápisu:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Právna forma:
Obchodné meno: MED - ART Lada, s.r.o.
200
Sídlo:
Lada 082 12
36 488 518
IČO:
23.10.2003
Deň zápisu:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Právna forma:
Obchodné meno: SM Servis, s.r.o.
163
Sídlo:
Lada 082 12
36 614 432
IČO:
27.6.2006
Deň zápisu:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Právna forma:
Obchodné meno: TERNOTRADE, s.r.o.
168
Sídlo:
Lada 082 12
36 486 698
IČO:
7.7.2003
Deň zápisu:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Právna forma:
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Obchodné meno: TRADESPEC, s.r.o.
168
Sídlo:
Lada 082 12
36 463 060
IČO:
29.9.1999
Deň zápisu:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Právna forma:

Živnosti
(sídlo alebo prevádzkareň v obci)
Meno, IČO, Adresa

Štefan Konečný - RENOVÁ SKLO 36900851 Lada 184
Marek Šlezinger 37530950 Šarišská Poruba 53
Róbert Lebeda – RONI group 46286985 Lada 195
Peter Leššo TARAX 14360128 Lada 244
Georgij Rašev - SUPRA 14366495 Ľubotice Korabinského 19
František Kováč KOPOX 33692696 Košice - Staré Mesto Kuzmányho 7
Jozef Muška - MARICH 43274790 Vyšná Šebastová 86
Jozef Kuchár 43343325 Ruská Nová Ves 211
Marek Pankuch 30234930 Lada 277
Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove 00200531 Kapušany 568
Vlastimil Ševčík 31247857 Prešov Bratislavská 6
Ján Dadej - KLAMPIARSTVO 34346481 Chmeľovec 50
Ing. Juraj Gožo - KLAMP-STAV 14274141 Prešov Dargovská 1
František Kovaľ - RENOVA SKLO 35278765 Prešov Antona Prídavku 10
Ján Verčimák 35061685 Lada 156
Pavol Pelák - KALEP 34344446 Lada 39
Miroslav Štempeľ 40407446 Lada 207
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude udržiavať na súčasnej úrovni.

1.14 Organizačná štruktúra obce

V Obci Lada sa nachádza obecný úrad s nasledovnou štruktúrou:
- starosta obce
- odborná referentka – dve pracovníčky
- zastupiteľstvo obce je 7-členné.
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Starosta obce:
Ing. Milan Hudák
1. Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
2. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v
pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je
správnym orgánom.
3. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým
osobám.
4. Starosta je voleným orgánom obce a volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách.
Voľbou do funkcie starostu sa nezakladá jeho pracovný pomer. Na pracovnoprávne
postavenie starostu sa vzťahuje osobitný právny predpis.
5. Starosta vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy:
•
•
•
•
•
•

vykonáva správu obce v súlade so zákonmi, Štatútom obce Lada, organizačným
poriadkom a Všeobecne záväznými nariadeniami obce,
rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, Štatútom obce Lada
alebo organizačným poriadkom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
schvaľuje výdavkové položky (doklady, faktúry),
v pracovnoprávnych a mzdových otázkach plní úlohu vedúceho organizácie,
udeľuje plnú moc k zastupovaniu obce v právnych záležitostiach,
schvaľuje podanie žalôb.

Zástupca starostu obce : Mgr. Miroslav Verčimák
Hlavný kontrolór obce: Mária Dzurjová
Obecné zastupiteľstvo:
Mgr. Miroslav Verčimák
Ján Katica
Janka Krupová
Bc. Adrián Sučka
Ján Holoďák
Mgr.Zuzana Onderová
Milan Petrič
Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní nasledovné úlohy:
- schvaľuje Organizačný poriadok obecného úradu,
- určuje vnútornú organizáciu obecného úradu,
- rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladania a hospodárenia so zvereným majetkom a so
zverenými finančnými prostriedkami,
- schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a finančných zdrojov obce a
kontroluje finančné hospodárenie s ním,
- schvaľuje Pracovný poriadok obecného úradu,
- schvaľuje rozpočet obce vrátane časti týkajúcej sa obecného úradu - jeho zmeny a kontroluje
jeho čerpanie.
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Obecné zastupiteľstvo rozhoduje aj o ďalších veciach, pokiaľ je toho názoru, že je to v
dôležitom obecnom záujme.
Komisie:
Komisia pre ochranu verejného poriadku:
Predseda:
Bc. Adrián Sučka
Členovia:
Milan Petrič
Ján Katica
Komisia pre šport:
Predseda:
Ján Katica
Členovia:
Ing. Juraj Vojta
Adrián Sučka
Ondrej Krupa
Marek Novotný
Ján Katica ml.
Komisia pre financie a správu majetku:
Preseda:
Mgr. Zuzana Onderová
Členovia:
Mgr Daniela Končárová
Oľga Končárová
Komisia pre životné prostredie a výstavbu:
Predseda:
Milan Petrič
Členovia:
Mgr. Miroslav Verčimák
Ľubomír Končár
Komisia pre školstvo a kultúru:
Predseda:
Janka Krupová
Členovia:
Eva Novotná
Slávka Vargovčíková
Marek Feťko
Mgr. Slavomíra Kožlejová
Jozef Mihok
Komisia pre ochranu verejného záujmu:
Predseda:
Ján Holoďák, st.
Členovia:
všetci poslanci obecného zastupiteľstva

Obec nemá založenú rozpočtovú, príspevkovú organizáciu, neziskové organizácie a obchodné
spoločnosti.
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2. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie
Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné
operácie.
Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný.
Základom finančného hospodárenia obce v roku 2013 je rozpočet obce zostavený na
obdobie kalendárneho roka schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2012 uznesením č.
152/2012.

Zmeny rozpočtu v roku 2013:
Na svojom zasadnutí 23.03.2011 OZ schválilo svojím uznesením č. 21/2011 v súlade s § 14
zákona o rozpočtových pravidlách vykonávanie resp. schvaľovanie rozpočtových opatrení
v rámci rozpočtového roku t.j. presuny medzi položkami bežného rozpočtu do výšky 3000 €
a kapitálového rozpočtu do výšky 5000 € starostom obce Ing. Milanom Hudákom.
Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky v roku 2013
nebolo realizované.
Na základe schváleného uznesenia č. 21/2011 starosta obce schválil::
- rozpočtové opatrenie č. 1/2013 schválené dňa 08.03.2013
- rozpočtové opatrenie č. 2/2013 schválené dňa 28.05.2013
- rozpočtové opatrenie č. 3/2013 schválené dňa 10.12.2013
V roku 2013 obecné zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov z
rezervného fondu na kapitálové výdavky :
-uzn. č.193/2013 dňa 28.05.2013 – výstavba spomaľovacích prahov 1467,23 €
-uzn. č.195/2013 dňa 28.05.2013 – na spevnenie a odvodnenie Multifunkčného ihriska 3008,56 €
-uzn. č.199/2013 dňa 28.05.2013 – na zakúpenie krovinorezu 719,00 €
-uzn. č.233/2013 dňa 10.12.2013 – na prefinancovanie projektu „Multifunkčné ihrisko“ 59399,74€
-uzn. č.233/2013 dňa 10.12.2013 – na prefinancovanie projektu „Rekonštrukcia chodníkov
pri MŠ-CH 1“ vo výške 21706,28 €
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
Rozpočet obce po poslednej zmene k 31.12.2013 v eurách:

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet na
rok 2013
276822,69

Rozpočet po
zmene 2013
303121,90

216822,69
0,00
60000,00

216822,69
0,00
86299,21
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet na
rok 2013
276822,69

Rozpočet po
zmene 2013
303121,90

216822,69
60000,00
0,00

216822,69
86299,21
0,00

2.1 Plnenie príjmov za rok 2013
Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmová časť pozostáva z príjmov
bežného rozpočtu a príjmov kapitálového rozpočtu.
Príjmy bežného rozpočtu tvoria najmä príjmy z podielových daní zo štátneho rozpočtu,
dotácií na prenesený výkon štátnej správy a príjmy z miestnych daní a poplatkov.
Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové
dane. Daňové príjmy boli naplnené na 107,82 %, čo predstavuje 169.575,93 €.
Príjmy z prenájmu budov a poplatky za služby boli dosiahnuté v porovnaní
s plánovanými príjmami na 174,54 %, čo predstavuje 14.069,62 €.
Transfery zo ŠR boli naplnené na 102,53 % , čo predstavuje 52.790,89 €. Transfery
boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Obec prijala v roku 2013 tieto bežné transfery:
Poskytovateľ

MV SR, Sekcia verejnej správy
MF SR, Bratislava
MD VVR SR, Bratislava
Obvodný úrad, Prešov
UPSVaR, Prešov
Obv. úrad, odb. školstva Prešov
Obv. úrad, odb. školstva Prešov
Obv. úrad, odb. školstva Prešov
Obv. úrad, odb. školstva Prešov
Ped. a soc .akadémia, Prešov

Účel

Suma

271,92
1864,00
579,51
693,63
253,34
46337,00
644,00
344,00
1763,00
40,49

Prenesený výkon št. správy -REGOB
Dotácia na zvýšenie platov zamest. reg. školstva
Dotácia na pozemné komunikácie
Voľby
Dotácia - hmotná núdza /strava, učebné pomôcky/
Prenesený výkon št. správy -ZŠ/normatívne
Prenesený výkon št. správy -ZŠ/vzdelávacie poukazy/
Prenesený výkon št. správy -ZŠ/dopravné/
Prenesený výkon št. správy -MŠ/predškoláci
Dotácia na prax žiaka

Príjmami kapitálového rozpočtu sú najmä príjmy z predaja majetku obce. V roku 2013
Obec Lada nerealizovala predaj majetku obce.
Súčasťou rozpočtu obce sú aj príjmové finančné operácie:
- prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 86.299,21 €
- nerozpočtované pohyby – príjem od stravníkov školskej jedálne vo výške 8329,27 €,
rabat pre školskú jedáleň za dodané potraviny – 97,65 €
príjem do sociálneho fondu vo výške 849,77 €
prevod na depozitný účet /pren.komp./vo výške 4.223,05 €
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2.1.1 Bežné príjmy obce
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia k rozpočtu po zmenách

v€
216822,69
216822,69
236436,44
109,05

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce
Hlavná
kategória,
Kategória

Príjmy celkom

Rozpočet po
zmenách 2013
v€
216822,69

Skutočnosť
2013
v€
236436,44

109,05

100

Daňové príjmy

157274,77

169.575,93

107,82

200

Nedaňové príjmy

8060,92

14.069,62

174,54

310

Granty a transfery

51487,00

52.790,89

102,53

Text

%

2.1.2 Kapitálové príjmy obce
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia k rozpočtu po zmenách

v €
0,00
0,00
0,00
0,00

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce

Kategória

230
320

Text
Príjmy celkom
Kapitálové príjmy
Kapitálové granty a transfery

Rozpočet po
zmenách 2013
v€
0,00
0,00
0,00

Skutočnosť
2013
v €
0,00
0,00
0,00

%
0,00
0,00
0,00

2.1.3 Príjmové finančné operácie obce
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia k rozpočtu po zmenách

v celých €
60000,00
86299,21
86299,21
100,00
14

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce
Hlavná
kategória

454

Text
Príjmy celkom
Príjmy z RF obce

Rozpočet po
zmenách 2013
v celých €
86299,21
86299,21

Skutočnosť
2013
v celých €
0,00
86299,21

%
0,00
100,00

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2013
Výdavková časť rozpočtu pozostáva z výdavkov bežného rozpočtu a výdavkov kapitálového
rozpočtu.
Výdavky bežného rozpočtu tvoria najmä výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce ,
výdavky na údržbu majetku obce a výdavky na výkon prenesených a originálnych kompetencií
v školstva.
Výdavky kapitálového rozpočtu tvoria všetky investičné výdavky.
Súčasťou rozpočtu obce sú aj výdavkové finančné operácie.
-

nerozpočtované pohyby – výdavky za nákup potravín v školskej jedálne vo výške
7725,86 €,
-príspevok na stravovanie zo soc. fondu vo výške 680,50 €,
-úhrady miezd a poistného z depozitu vo výške 4636,94 €

2.2.1 Bežné výdavky obce
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2013
% čerpania k rozpočtu po zmenách

v €
216822,69
216822,69
216268,71
99,74
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Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce:

Oddiel

01 - obec

05 - ŽP

06 - RO

08 - kultúra

09 - vzdeláv.

10 - soc. zab.

Kategória

600
610
620
630
640
650
600
610
620
630
640
600
610
620
630
640
600
610
620
630
640
600
610
620
630
640
600
610
620
630
640

Text
Bežné výdavky celkom
Výdavky za obec celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy ...
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Splácanie úrokov a popl. z úverov
Výdavky na ŽP celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Výdavky na RO celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Výdavky za kultúru celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Výdavky za školstvo celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Výdavky za soc. zabez. celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
2013
2013
v€
v€

216822,69
98737,67
37950,00
13629,00
45688,67
1470,00
0,00
11820,00
0,00
0,00
11820,00
0,00
116,00
0,00
0,00
116,00
0,00
898,33
0,00
0,00
898,33
0,00
104990,00
63753,00
23112,00
17520,00
605,00
260,69
0,00
0,00
0,00
260,69

%

216268,71 99,74
99179,63 100,44
37757,84
13632,30
46359,64
1429,85
0,00
11818,32
0,00
0,00
11818,32
0,00
111,76
0,00
0,00
111,76
0,00
324,00
0,00
0,00
324,00
0,00
104581,66
64414,52
22742,23
17038,88
386,03
253,34
0,00
0,00
0,00
253,34

99,49
100,02
101,47
97,27
0,00
99,98
0,00
0,00
99,98
0,00
96,34

0,00
0,00
96,34
0,00
36,07
0,00
0,00
36,07
0,00
99,61
101,04
98,40
97,25
63,81
97,18
0,00
0,00
0,00
97,18
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2.2.2 Kapitálové výdavky obce

Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2013
% čerpania k rozpočtu po zmenách

v€
60000,00
86299,21
86299,21
100,00

2.2.3 Výdavkové finančné operácie obce

Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2013
% čerpania k rozpočtu po zmenách

v€
0,00
0,00
0,00
0,00

2.3 Plán rozpočtu na roky 2014 - 2016
2.3.1 Príjmy celkom

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

Skutočnosť
k 31.12.2013
224031,27

Plán na rok
2014
276822,69

Plán na rok
2015
216822,69

Plán na rok
2016
216822,69

223944,45
0,00
86,82

216822,69
0,00
30000,00

216822,69
0,00
0,00

216822,69
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
198779,48

Plán na rok
2014
276822,69

Plán na rok
2015
216822,69

Plán na rok
2016
216822,69

198779,48
0,00
0,00

216822,69
30000,00
0,00

216822,69
0,00
0,00

216822,69
0,00
0,00

2.3.2 Výdavky celkom

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
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3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2013

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2013
v€

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

236436,44
216268,71
+20167,73

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového rozpočtu

0,00
86299,21
-86299,21

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

-66131,48
18,50
-66112,98

Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií

86299,21
0,00
+86299,21

PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Tvorba rezervného fondu

322735,65
302567,92
+20167,73
18,50
20149,23

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004
Z.z. za rok 2013 vo výške +20.167,73 €, bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva
uznesením č.271/2014 zo dňa 17.06.2014 schválený na tvorbu rezervného fondu.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z prebytku vo
výške +20.167,73 € vylučujú:
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku vo výške 18,50 €, a to na dopravné vo výške 18,50 € .
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4. Bilancia aktív a pasív v €
4.1 A K T Í V A

Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2012
988954,78

Skutočnosť
k 31.12.2013
1036882,91

Predpoklad
rok 2014
1037608,62

Predpoklad
rok 2015
1037608,62

872189,47

986948,62

986948,62

986948,62

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

701460,11

816219,26

816219,26

816219,26

Dlhodobý finančný majetok

170729,36

170729,36

170729,36

170729,36

Obežný majetok spolu

116597,47

48852,73

50500,00

50500,00

514,60

500,35

500,00

500,00

2792,31

404,51

2000,00

2000,00

113290,56

47947,87

48000,00

48000,00

167,84

1081,56

160,00

160,00

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

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
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4.2 P A S Í V A

Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2012
691561,29

Skutočnosť
k 31.12.2013
731757,25

Predpoklad
rok 2014
729958,41

Predpoklad
rok 2015
729958,41

668760,86

708188,41

708188,41

708188,41

Výsledok hospodárenia

668760,86

708188,41

708188,41

692760,86

Záväzky

22738,10

23454,96

21710,00

21710,00

3707,66

4392,99

3700,00

3700,00

1,50

18,50

10,00

10,00

Dlhodobé záväzky

2145,66

2155,41

2000,00

2000,00

Krátkodobé záväzky

16883,28

16888,06

16000,00

16000,00

62,33

113,88

60,00

60,00

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

stav HIM sa v účtovnej skupine 021– 028, 031 a 042 v roku 2013 zvýšil o 114759,15 €,
predaj dlhodobého majetku v roku 2013 obec nerealizovala .
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5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €

5.1. Pohľadávky

Stav
k 31.12 2012

Stav
k 31.12 2013

Pohľadávky do lehoty splatnosti

2792,31

404,51

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Stav
k 31.12 2012

Stav
k 31.12 2013

Záväzky do lehoty splatnosti

22738,10

23454,96

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Pohľadávky

5.2 Záväzky

Záväzky

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
1. Obec eviduje za rok 2013 pohľadávky vo výške 404,51 €, ktoré vznikli zaúčtovaním:
-

dobropisu za vyúčtovanie el. energie vo výške 404,51 €,
táto položka sa týka roku 2013 ale bola vyúčtovaná v januári 2014.

2. Obec eviduje za rok 2013 záväzky vo výške 23454,96 €. Uvedené záväzky, vyplývajú:
-

z tvorby rezerv vo výške 4392,99 €
zo sociálneho fondu vo výške 2155,41 €
z krátkodobých záväzkov vo výške 16888,06 €, ktoré vznikli zaúčtovaním faktúr za
rok 2013, ktoré boli doručené v r. 2014 a uhradené v r.2014 a miezd za XII.2013,
ktoré budú vyplatené v januári 2014
z dôvodu prijatých transferov vo výške 18,50 €. Obec Lada nevyčerpala finančné
prostriedky vo výške 18,50 € na dopravné pre žiakov ZŠ Lada, z dôvodu skutočnej
dochádzky žiakov. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené, nedajú sa použiť
na inú položku, boli vrátené do ŠR v roku 2014.

Oproti roku 2013 nastal mierny pokles pohľadávok a nárast záväzkov.

21

6. Výsledok hospodárenia v €
Skutočnosť
k 31.12. 2012

Skutočnosť
k 31.12.2013

221607,21

240060,98

240060,98

240060,98

50 – Spotrebované nákupy

39668,62

37419,92

37419,92

37419,92

51 – Služby

28510,57

32367,53

32367,53

32367,53

136010,45

145051,83

145051,83

145051,83

53 – Služby

222,96

0,00

0,00

0,00

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

985,32

9279,29

9279,29

9279,29

14377,09

14786,40

14786,40

14786,40

1118,41

704,10

704,10

704,10

600,00

450,00

450,00

450,00

113,79

1,91

1,91

1,91

233402,10

279488,53

279488,53

279488,53

11374,89

12506,79

12506,79

12506,79

161755,66

169447,93

169447,93

169447,93

7112,42

40923,90

40923,90

40923,90

2749,45

3707,66

3707,66

3707,66

37,07

128,36

128,36

128,36

50372,61

52773,89

52773,89

52773,89

11794,89

39427,55

39427,55

39427,55

Názov
Náklady

52 – Osobné náklady

Predpoklad
rok 2014

Predpoklad
rok 2015

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
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Výsledok hospodárenia
/ + kladný VH, - záporný VH /

22

Výsledok hospodárenia

v sume 11794,89 € bol zúčtovaný na účet 4282011 –

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Z analýzy nákladov a výnosov roku 2012 a roku 2013 vyplýva, že náklady sa zvýšili
o 18453,77 € (8,3 %) a výnosy o 46086,43 € (19,7 %).

7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
Obec prijala v roku 2013 tieto bežné transfery: 52790,89 €
Poskytovateľ

MV SR, Sekcia verejnej správy
MF SR, Bratislava
MD VVR SR, Bratislava
Obvodný úrad, Prešov
UPSVaR, Prešov
Obv. úrad, odb. školstva Prešov
Obv. úrad, odb. školstva Prešov
Obv. úrad, odb. školstva Prešov
Obv. úrad, odb. školstva Prešov
Ped. a soc .akadémia, Prešov

Účel

Suma v €

271,92
1864,00
579,51
693,63
253,34
46337,00
644,00
344,00
1763,00
40,49

Prenesený výkon št. správy -REGOB
Dotácia na zvýšenie platov zamest. reg. školstva
Dotácia na pozemné komunikácie
Voľby
Dotácia - hmotná núdza /strava, učebné pomôcky/
Prenesený výkon št. správy -ZŠ/normatívne
Prenesený výkon št. správy -ZŠ/vzdelávacie poukazy/
Prenesený výkon št. správy -ZŠ/dopravné/
Prenesený výkon št. správy -MŠ/predškoláci
Dotácia na prax žiaka

Obci Lada v roku 2013 boli poskytnutá dotácie MF SR na zabezpečenie 5% zvýšenia platov
zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy:
- dotácia na základe uznesenia vlády č. 52/2013 vo výške 466,00 €. Dotácia bola v plnej
výške vyčerpaná.
- dotácia na základe uznesenia vlády č. 220/2013 vo výške 466,00 €. Dotácia bola v plnej
výške vyčerpaná.
- dotácia na základe uznesenia vlády č. 587/2013 vo výške 466,00 €. Dotácia bola v plnej
výške vyčerpaná.
- dotácia na základe uznesenia vlády č. 698/2013 vo výške 466,00 €. Dotácia bola v plnej
výške vyčerpaná.

Obci Lada bola v roku 2013 poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na základe uznesenia
vlády č. 134/2013 a č. 184/2013 na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti
miest a obcí po zimnej prevádzke vo výške 579,91 €.
V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní prebehlo výberové konanie
predložených troch cenových ponúk zákazky s nízkou hodnotou na predmet obstarávania
„Spomaľovacie prahy a oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Lada“ . Na
realizáciu akcie bola vybraná firma ROHAĽ Stav s.r.o., Dulova 8, Kokošovce s najnižšou
cenovou ponukou.
Výsledkom realizačných prác v mesiaci jún 2013 bolo odstránenie havarijného stavu
obecných pozemných komunikácií a uvedenie obecných pozemných komunikácií do takého
stavu, aby vyhovovali všeobecným technickým požiadavkám.
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Zrealizované práce boli vyúčtované firmou ROHAĽ Stav s.r.o., Dulova 8, Kokošovce dňa
27.06.2013 faktúrou č. 0442013, zaevidovanou v účtovníctve obce Lada pod č. 210/2013.
Faktúra bola uhradená z účtu obce 18228572/0200 dňa 01.07.2013.
Na financovanie tejto akcie boli použité finančné prostriedky:
- zo štátneho rozpočtu vo výške
579,51 EUR
- z prostriedkov obce vo výške
1.976,31 EUR
Spolu:
2.555,82 EUR
MV SR, Sekcia verejnej správy poskytlo obci dotáciu na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR – Regob
na rok 2013 vo výške 271,92 €, ktorá bola v plnej výške použitá.
Krajský školský úrad v Prešove pridelil finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej
správy na úseku školstva na rok 2013 vo výške 49.088,00 €, prenesený zostatok z roku 2012
bol vo výške 1,50 €. Prostriedky boli účelovo čerpané vo výške 49.071,00 €. Nevyčerpané
prostriedky na bežné výdavky na školstvo na dopravné vo výške 18,50 € boli vrátené do ŠR
vrátené 08.04.2014 na účet MV SR.
Obec Lada ako zriaďovateľ Základnej školy Lada vyčerpala za rok 2013 normatívne
finančné prostriedky v plnej výške 46337,00 €, na mzdy 29228,80 €, na odvody 10557,78 €
a na prevádzku 6550,42 €.
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov Obec Lada uhradila z vlastných zdrojov
náklady na prevádzku ZŠ vo výške 1105,20 €:
- energie vo výške 795,20 €,
- revízie el. zariadení vo výške 250,00 €,
- ťahanie žumpy vo výške 40,00 €
- kurz prvej pomoci pre učiteľku ZŠ vo výške 20,00 €.
Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli v plnej výške 644,00 € vyčerpané na mzdy.
Finančné prostriedky pre 5. ročné deti boli vyčerpané v plnej výške. Boli použité na nákup
učebných pomôcok pre predškolákov vo výške 1088,25 €, na mzdy pre učiteľky MŠ
vo výške 500,00 € a odvody vo výške 174,75 €.
Obec Lada ako zriaďovateľ Základnej školy Lada nevyčerpala za rok 2013 k 31.12.2013
finančné prostriedky na dopravné pre žiakov ZŠ v celkovej výške 18,50 €. Dotácia bola zaslaná
v plnej výške, ale skutočné čerpanie je podľa dochádzky žiakov. Tieto finančné prostriedky
sú účelovo určené, nedajú sa použiť na inú položku.
Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 18,50 € boli vrátené 08.04.2014 na účet
MV SR.
Obec Lada v roku 2013 nemala pridelené prostriedky na kapitálové výdavky v oblasti
školstva. Potrebné opravy a udržiavacie práce ako napr. údržba okolia školy, kosenie školského
ihriska, odvoz komunálneho odpadu boli financované z prevádzkových nákladov Obce Lada.
Obvodný úrad v Prešove poskytol obci dotáciu na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho
stavebného úradu:
- pre miestne komunikácie a účelové komunikácie,
- pre starostlivosť o životné prostredie,
- na úseku stavebného poriadku.
Tieto dotácie boli priamo poukázané na účet Spoločného stavebného úradu, Kapušany, ktorý
vykonal ich použitie a zúčtovanie.
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove poskytol obci dotáciu pre deti materskej
a základnej školy na príspevok na stravu a učebné pomôcky vo výške 253,34 €.
Príspevok na aktivačnú činnosť na rok 2013 nebol obci poskytnutý. Dlhodobo nezamestnaní
vykonávajú aktivačné práce na základe dohôd uzavretých s obcou.
7.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2013 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 3/2008
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Rimskokatolícka
Cirkev, farnosť
Kapušany
Evanjelická cirkev
Nemcovce
Slovenský zväz
Záhradkárov,
ZO Lada

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v €

Letný detský tábor

150,-- EUR

Zájazd detskej besiedky

150,-- EUR

Akcie ZO SZZ v Lade:
Súťaž o najkrajšiu záhradku a balkón
Deň záhradkárov – výstava plodov

150,-- EUR

7.3 Významné investičné akcie v roku 2013
Obec Lada v roku 2013 realizovala tieto investičné akcie:
-

výstavba spomaľovacích prahov 1467,23 €,
spevnenie a odvodnenie Multifunkčného ihriska 3008,56 €,
zakúpenie krovinorezu 719,00 €,
prefinancovanie projektu „Multifunkčné ihrisko“ 59399,74 €,
prefinancovanie projektu „Rekonštrukcia chodníkov pri MŠ–CH1“vo výške 21706,28€.

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

autobusová zastávka v obci Lada – chodník a odstavná plocha pre autobusy
v obci Lada
rekonštrukcia chodníkov na ulici pri materskej škole – CH2
kamerový systém
oplotenie cintorína
pochovávanie iba s náhrobným kameňom na katolíckej strane cintorína stavebná úprava
rekonštrukcia strechy budovy OcÚ a obchodu OcÚ
prechodové chodníky k multifunkčnému ihrisku
rozšírenie lôžkovej časti v materskej škole
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7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval:
Ing.Imrichová
odb.ref.OcÚ

Predkladá:
Ing. Milan Hudák
starosta obce

Lada, 30.06.2014

Prílohy:
-

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