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1. Úvodné slovo starostu obce
Rok 2016 bol pre našu obec rokom náročným, ale úspešným.
V roku 2016 obecné zastupiteľstvo zasadalo štyrikrát.
Obecné zastupiteľstvo schvaľovalo bežný rozpočet ako vyrovnaný, kapitálový ako schodkový
a rozpočet finančných operácií ako prebytkový.
Rozpočet bol v priebehu roka 2016 upravený siedmimi rozpočtovými opatreniami a rok bol
ukončený s prebytkom hospodárenia 79974,74 €.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
- výstavba betónového základu pre náhrobné kamene na cintoríne v sume 2497,64 €
- obstaranie osvetlenia k Multifunkčnému ihrisku v sume 2555,06 €
- vyhotovenie projektu „Rekonštrukcia MŠ v obci Lada“ v sume 1900,00 €.
Demografické údaje mali mierne rastúcu tendenciu. K 1.1.2016 sme mali 824 obyvateľov,
k 31.12.2016 to bolo 833 obyvateľov. V priebehu roka sa na trvalý pobyt prihlásili 20 občania,
11 sa odhlásili, narodilo sa 12 detí a 12 občania zomreli. Uzavrelo sa 9 sobášov.
Nesmierne ma teší, že v obci sa rozrastá výstavba rodinných domov, čo naznačuje zlepšenie
demografického vývoja. V roku 2016 sme skolaudovali 2 rodinné domy a vydali sme 2 stavebné
povolenie.
V roku 2016 sa uskutočnilo niekoľko kultúrnych a športových akcií:
- Tradičná dedinská zabíjačka
- Deň matiek
- Koncert ľudovej hudby Stana Baláža
- Futbalový turnaj spojený s MDD
- Nohejbalový turnaj
- Beseda PZ SR s deťmi ZŠ a dôchodcami – prevencia kriminality
- Mesiac úcty k starším
- Mikuláš pre deti
- Vianočná akadémia
Za všetko, čo sa v našej obci dokázalo urobiť sa chcem poďakovať aktívnym občanom,
poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu a škôl a pracovníkom menších
obecných služieb.
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2. Identifikačné údaje obce

Názov:

OBEC LADA

Sídlo:

Lada 240

IČO:

00327336

Štatutárny orgán obce:

starosta obce

Telefón:

+421517941213

Mail:

obeclada@gmail.com

Webová stránka:

www.obeclada.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
V Obci Lada sa nachádza obecný úrad s nasledovnou organizačnou štruktúrou:
- starosta obce
- odborná referentka – dve pracovníčky
- zastupiteľstvo obce je 7-členné.
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.
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Zástupca starostu obce:

Mgr. Miroslav Verčimák

Hlavný kontrolór obce:

Mária Dzurjová

Obecné zastupiteľstvo:

7 poslancov:
Mgr. Miroslav Verčimák
Ján Holoďák
Janka Krupová
Ing.Miloslava Pankuchová
Jozef Slávik
Bc. Danka Vojtová
František Vavrek

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.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje aj o ďalších veciach, pokiaľ je toho názoru, že je to v
dôležitom obecnom záujme.
Komisie:
komisia na ochranu verejného poriadku
komisia pre šport a mládež
komisia finančná a správy obecného majetku
komisia výstavby a životného prostredia
komisia sociálna
komisia pre kultúru a školstvo
komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
Komisia na ochranu verejného poriadku:
Predseda: Ing. Miloslava Pankuchová
Členovia: Ján Žilka
Marián Kožlej
Eva Novotná
5

Bc. Danka Vojtová
Komisia pre šport a mládež:
Predseda: Jozef Slávik
Členovia: Peter Mikolaj
Ján Katica ml.
Daniel Vojta
Slavomír Onder
Komisia finančná a správy obecného majetku:
Preseda: Bc. Danka Vojtová
Členovia: Ing. Miloslava Pankuchová
Stanislav Majer
Juraj Vojta
Komisia výstavby a životného prostredia:
Predseda: Mgr. Miroslav Verčimák
Členovia: Ján Peter
Miloslav Matuščák
Komisia sociálna :
Predseda: František Vavrek
Členovia: Marek Feťko
Ing. Mgr. Ladislav Chromý
Danka Matuščáková
Anna Končarová
Komisia pre kultúru a školstvo:
Predseda: Janka Krupová
Členovia: Mgr. Slavomíra Kožlejová
Mgr. Dagmar Chovancová
Ľubica Hudáková
Eva Novotná
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Predseda: Ján Holoďák, st.
Členovia: poslanci obecného zastupiteľstva
Mgr. Miroslav Verčimák
Ing. Miloslava Pankuchová
Bc. Danka Vojtová
Jozef Slávik
František Vavrek
Janka Krupová

Obec nemá založenú rozpočtovú, príspevkovú organizáciu, neziskové organizácie a obchodné
spoločnosti.
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Realizácia sociálneho a ekonomického rozvoja obce.
Vízie obce:
Obec, v ktorej žijú aktívni a spokojní občania v príjemnom prostredí s adekvátnymi
možnosťami na prácu, bývanie, kultúrne a spoločenské vyžitie.“
Ciele obce:
Zvýšenie kvality života obyvateľov obce.

5. Základná charakteristika obce
Obec Lada 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 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.

5.2. 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)
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Vývoj počtu obyvateľov :

prirodzený prírastok obyvateľstva za rok 2016 je 0

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :

počet nezamestnaných v obci Lada k 31.12.2016 je 24

Nezamestnanosť v okrese :

miera nezamestnanosti v okrese Prešov je 10,54 %

Vývoj nezamestnanosti :

oproti roku 2015 sa počet nezamestnaných v obci Lada
znížil o 16

5.4. 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:
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Vlajka:

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

5.5. Logo obce
Obec Lada nemá vytvorené vlastné logo obce.
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5.6. 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.
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.
5.7. 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.
5.8. Významné osobnosti obce
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V Obci Lada sa nenarodili a nežili významné osobnosti.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. 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 133 a
školskej jedálne Lada 97 a 133.
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.
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 2016
zamestnanci v tomto zložení:
- 2 učiteľky ZŠ,
- 1 učiteľka ZŠ – 20 % úväzok
- 1 vychovávateľka ŠKD – 80 % úväzok
- 2 farári, ktorí zabezpečujú náboženskú výchovu – 4,5 % úväzok,
- 1 upratovačka ZŠ
- spracovanie miezd pre zamestnancov ZŠ a MŠ vykonáva Mesto Prešov
Činnosti na úseku školstva v Materskej škole a Školskej jedálni v Lade zabezpečovali
v Lade v roku 2016 zamestnanci v tomto zložení:
- 2 učiteľky MŠ,
- 1 vedúca školskej jedálne – 50 %- 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.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť pre občanov poskytuje zdravotné stredisko v Kapušanoch /dvaja lekári
pre dospelých, dvaja lekári pre deti a dvaja zubní lekári a lekáreň/.
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že zdravotná starostlivosť sa bude
udržiavať na súčasnej úrovni.
6.3. 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.
6.4. 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.
6.5. Hospodárstvo
V obci Lada sídlia nasledovné 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: COOP 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: TRADESPEC, s.r.o.
168
Sídlo:
Lada 082 12
36 463 060
IČO:
29.9.1999
Deň zápisu:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Právna forma:
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Obchodné meno: MILK-AGRO, s.r.o.
082 12 Lada 269
Sídlo:
Prešov, Čapajevova 36
17147786
IČO:
Deň zápisu:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Právna forma:
Obchodné meno: KOMFOS PREŠOV, s.r.o.
082 12 Lada 61
Sídlo:
Ľubotice, Ľubochnianska 2
36454184
IČO:
Deň zápisu:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Právna forma:
Živnosti
(sídlo alebo prevádzkareň v obci)
Meno, IČO, Adresa:
Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove 00200531 Kapušany 568
Ján Holoďák, HOL-TRANS, IČO 34347097, Lada 103
Monika Lebedová, AKINOM ALFA 47601621, Lada 195
Peter Leššo TARAX 14360128, Lada 244
Marek Pankuch 30234930, Lada 277
Ján Verčimák 35061685 Lada 156
Pavol Pelák - KALEP 34344446 Lada 39
Miroslav Štempeľ 40407446 Lada 207
František Kováč KOPOX 33692696 Košice - Staré Mesto Kuzmányho 7
Jozef Muška - MARICH 43274790 Vyšná Šebastová 86
Vlastimil Ševčík 31247857 Prešov Bratislavská 6
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
udržiavať na súčasnej úrovni.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2016.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový a finančné
operácie ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2015 uznesením č.
109/2015. Uznesením č. 108/2015 OZ schválilo neuplatňovanie programovej štruktúry
v rozpočte obce na rok 2016-2018.
Na svojom zasadnutí 15.04.2015 OZ schválilo svojím uznesením č. 66/2015 v súlade s § 14
zákona o rozpočtových pravidlách vykonávanie resp. schvaľovanie rozpočtových opatrení
v rámci rozpočtového roku t.j. presuny medzi položkami bežného rozpočtu aby celkový objem
príjmov a výdavkov bežného rozpočtu ostal zachovaný.
Na základe schváleného uznesenia č. 66/2015 starosta obce schválil::
- rozpočtové opatrenie č. 3/2016 schválené dňa 30.06.2016
- rozpočtové opatrenie č. 4/2016 schválené dňa 31.08.2016
- rozpočtové opatrenie č. 5/2016 schválené dňa 30.09.2016
- rozpočtové opatrenie č. 6/2016 schválené dňa 30.11.2016
- rozpočtové opatrenie č. 7/2016 schválené dňa 27.12.2016
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 140/2016 dňa
09.03.2016,
rozpočtové opatrenie č. 2/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 152/2016 dňa
15.06.2016.
Rozpočtovým opatrením č. 1 schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 09.03.2016, uznesením č.
140/2016 použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na v celkovej výške 13500,00 €
na:
- vypracovanie projektovej dokumentácie „Prestavba a výstavba materskej školy v obci
Lada“
Rozpočtovým opatrením č. 2 schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 15.06.2016, uznesením č.
152/2016 použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na v celkovej výške 73500,00 €
na:
- realizáciu nových stavieb v celkovej sume 40000,00 €:
- Pochovávanie iba s náhrobným kameňom na katolíckej strane cintorína
- Osvetlenie k multifunkčnému ihrisku
- nákup pozemkov v celkovej sume 6000,00 €
- rekonštrukciu a modernizáciu v celkovej sume 27500,00 €: „Rekonštrukcia a modernizácia
miestneho rozhlasu“.
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom

336268,00

348268,00

324510,48

93,18

z toho :
Bežné príjmy

261268,00

261268,00

299195,22

114,52

Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

0,00
75000,00

0,00
87000,00

18342,24
6973,02

0,00
8,01

Výdavky celkom

336268,00

348268,00

244515,42

70,21

z toho :
Bežné výdavky

261268,00

261268,00

237562,72

90,93

75000,00

87000,00

6952,70

7,99

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
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
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
299195,22
237562,72
61632,50
18342,24
6952,70
11389,54
73022,04
0,00
73022,04
6952,70
0,00
6952,70
324490,16
244515,42
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Hospodárenie obce

79974,74
0,00
79974,74

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 73022,04 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
73022,04 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 6952,70 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
6952,70 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
79974,74 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2016
324510,48

Rozpočet na
rok 2017
376671,00

Rozpočet
na rok 2018
276671,00

Rozpočet
na rok 2019
276671,00

299195,22

276671,00

276671,00

276671,00

Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

18342,24
6973,02

100000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Výdavky celkom

Skutočnosť
k 31.12.2016
244515,42

Rozpočet na
rok 2017
376671,00

Rozpočet
na rok 2018
276671,00

Rozpočet
na rok 2019
276671,00

237562,72

276671,00

276671,00

276671,00

6952,70

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2015 k 31.12.2016
953326,96
979203,92

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2017 na rok 2018
979203,92
979203,92

846411,62

801425,80

801425,80

801425,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

675682,26

630696,44

630696,44

630696,44

Dlhodobý finančný majetok

170729,36

170729,36

170729,36

170729,36

Obežný majetok spolu

106626,77

177403,55

177403,55

177403,55

378,00

702,02

702,02

702,02

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

0,00

0,00

5397,83

3473,72

3473,72

3473,72

100850,94

173227,81

173227,81

173227,81

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

0,00

0,00

288,57

374,57

374,57

374,57

z toho :
,zDlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2015 k 31.12.2016
953326,96
979203,92

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2017 na rok 2018
979203,92
979203,92

760560,59

780914,32

780914,32

780914,32

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

0,00

0,00

760560,59

780914,32

780914,32

780914,32

20382,68

21450,95

21450,95

21450,95

650,00

650,00

650,00

650,00

20,32

0,00

0,00

0,00

1966,46

2206,94

2206,94

2206,94

17745,90

18594,01

18594,01

18594,01

0,00

0,00

0,00

0,00

172383,69

176838,65

176838,65

176838,65

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

-

-

prírastok na účte 021 v sume 5052,70 €, ktorý vznikol zaradením tohto majetku do
užívania:
-stavby betónového základu pre náhrobné kamene na cintoríne v sume 2497,64 €
-osvetlenia k Multifunkčnému ihrisku v sume 2555,06 €
úbytok na účte 021 v sume 716,39 €, ktorý vznikol vyradením majetku MŠ na základe
schváleného návrhu na vyradenie uznesením OZ č. 186/2016 dňa 12.12.2016
presun na účte 021 v sume 2099,52 €:
V zmysle zmluvy o poskytnutí služby 3A-ZoPS-0141215 podľa čl. VI. Bod 11, obec
Lada uhradila faktúru vo výške 2099,52 € na svetelnotechnické meranie po realizácii
projektu s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lada“,
ktorá bola zahrnutá do majetku na účte 021. Po usmernení pri kontrole MH SR bola
uvedená suma preúčtovaná do prevádzkových nákladov
prírastok na účte 042 v sume 1900,00 € vznikol vyhotovením projektu „Rekonštrukcia
MŠ v obci Lada“
predaj dlhodobého majetku v roku 2016 obec nerealizovala
Obec Lada nemala v roku 2016 poskytnutý úver.
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8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

5397,83

3473,72

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

20382,68

21450,95

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
1. Obec eviduje za rok 2016 pohľadávky vo výške 3473,72 €, ktoré vznikli zaúčtovaním:
- dobropisov za vyúčtovanie plynu vo výške 21,28 €
- dobropisov za vyúčtovanie el. energie vo výške 1743,23 €
- za vyúčtovanie nájomného - Ladatex vo výške 591,51 €
- za vyúčtovanie nájomného - Milkagro vo výške 1117,70 €.
2. Obec eviduje za rok 2016 záväzky vo výške 21450,95 €. Uvedené záväzky, vyplývajú:
- zo záväzkov zo sociálneho fondu vo výške 2206,94 €
- z tvorby rezerv vo výške 650,00 €
- z faktúr za rok 2016, ktoré boli doručené v r. 2017 a uhradené v r.2017vo výške
1642,02 €,
- prijaté preddavky ŠJ vo výške 1097,85 €
- z iných záväzkov ŠJ z r. 2002 vo výške 193,00 €
- miezd za XII.2016, ktoré budú vyplatené v januári 2017 vo výške 15661,14 €.
Oproti roku 2016 nastal mierny pokles pohľadávok a nárast záväzkov.
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9. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12. 2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

269703,81

296115,29

296115,29

296115,29

50 – Spotrebované nákupy

32385,04

32857,38

32857,38

32857,38

51 – Služby

29218,49

30838,42

30838,42

30838,42

161530,12

173872,26

173872,26

173872,26

202,36

454,94

454,94

454,94

1510,58

5624,21

5624,21

5624,21

42807,30

50489,00

50489,00

50489,00

1598,12

1299,99

1299,99

1299,99

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

678,10

678,10

678,10

1,80

0,99

0,99

0,99

291833,26

316469,02

316469,02

316469,02

10643,46

10240,58

10240,58

10240,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

198851,76

222637,20

222637,20

222637,20

4830,09

8378,53

8378,53

8378,53

650,00

650,00

650,00

650,00

125,82

6,86

6,86

6,86

0,00

0,00

0,00

0,00

76732,13

74555,85

74555,85

74555,85

22129,45

20353,73

20353,73

20353,73

Názov
Náklady

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
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
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Predpoklad
rok 2016

Predpoklad
rok 2017
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Hospodársky výsledok /kladný / v sume 20353,73 EUR bol zúčtovaný na účet 4282016 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Z analýzy nákladov a výnosov roku 2015 a roku 2016 vyplýva, že náklady sa zvýšili
o 26411,48 € (9,79 %) a výnosy sa zvýšili o 24635,76 € (8,44 %).

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
DVaRR SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
UPSVaR Prešov
UPSVaR Prešov
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Recyklačný fond
Bratislava
Ministerstvo
hospodárstva SR
Ministerstvo
DVaRR SR
Ministerstvo

Účelové určenie grantov a transferov
Prenesený výkon št. správy –REGOB
Bežné výdavky
Prenesený výkon št. správy –Register adries
Bežné výdavky
Prenesený výkon št. správy –star. o živ.prostr.
Bežné výdavky
Voľby
Bežné výdavky
ROEP – obnova evidencie pozemkov
Bežné výdavky
Stravné a učebné pomôcky pre deti
v hmotnej núdzi - Bežné výdavky
Osobitný príjemca rodinných prídavkov na deti
Bežné výdavky
Prenesený výkon št. správy -ZŠ/normatívne Bežné
výdavky

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
275,55
20,20
78,10
751,42
197,24
191,85
399,84
54100,00

Prenesený výkon št. správy -ZŠ/vzdelávacie poukazy/ Bežné výdavky

713,00

Prenesený výkon št. správy -ZŠ/dopravné/ Bežné
výdavky

794,00

Prenesený výkon št. správy -MŠ/predškoláci Bežné
výdavky

1085,00

Prenesený výkon št. správy–ZŠ/soc.znevýh.žiakov/
Bežné výdavky

73,00

Prenesený výkon št. správy–ZŠ/učebnice/
Bežné výdavky
Dotácia za vyseparovaný odpad
Bežné výdavky
Doplatok NFP MH SR na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia v obci Lada“
Kapitálové výdavky

Prenesený výkon št. správy –stavebný poriadok
Bežné výdavky
Prenesený výkon št. správy –úsek dopravy.

6,16
1950,00
18342,24
776,55
36,07
21

DVaRR SR

Bežné výdavky

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
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 2016 vo výške 275,55 €, ktorá bola v plnej výške použitá
- na úseku registra osôb na rok 2016 vo výške 20,20 €, ktorá bola v plnej výške
použitá.
Celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých štátom na rok 2016 na zabezpečenie
činnosti na úseku školstva a jeho čerpanie:
- Prenesené kompetencie – Základná škola

Bežné výdavky
- normatívne
z toho: mzdy, poistné,
prevádzka
- nenormatívne
z toho: cestovné žiakov
vzdel. poukazy
5. ročné deti
soc.znev.prostr.
učebnice
Kapitálové výdavky
SPOLU:

Poskytnutá
finančná
čiastka
v r. 2016
v€

Zostatok
fin.pr.
z roku
2015
v €

Vrátené
do
štátneho
rozpočtu
v r. 2016
v€

Spolu
finančné
prostriedky
v r. 2016
v €

Čerpanie
v r. 2016
a od
1.1.2017 do
31.03.2017
v €

Vrátené
MV SR
v roku
2017
v €

54100,00
47815,00
6285,00
2672,00
794,00
713,00
1085,00
73,00
7,00
56772,00

0,00
0,00
0,00
20,32
20,32
0,00
0,00
0,00
0,00
20,32

0,00
0,00
0,00
20,32
20,32
0,00
0,00
0,00
0,00
20,32

54100,00
47815,00
6285,00
2672,00
794,00
713,00
1085,00
73,00
7,00
56772,00

54098,55
47813,55
6285,00
2672,00
794,00
713,00
1085,00
73,00
7,00
56770,55

1,45
1,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,45

Obec Lada ako zriaďovateľ Základnej školy Lada vyčerpala za rok 2016 normatívne
finančné prostriedky vo výške 54098,55 €, na mzdy 35247,28 €, na odvody 12566,27 € a na
prevádzku 6285,00 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1,45 € boli vrátené dňa
02.05.2017 na účet MV SR č. SK56 8180 0000 0070 0018 0031.
Obec Lada ako zriaďovateľ Základnej školy Lada vyčerpala za rok 2016 finančné
prostriedky na dopravné pre žiakov ZŠ v plnej výške 794,00 €.
Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli v plnej výške 713,00 € vyčerpané na mzdy.
Finančné prostriedky pre 5. ročné deti boli vyčerpané v plnej výške. Boli použité na nákup
učebných pomôcok pre predškolákov vo výške 518,00 €, na odmeny pre pedagogických
zamestnancov vo výške 420,00 € a na odvody vo výške 147,00€.
Finančné prostriedky na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia boli v plnej výške
73,00 € vyčerpané na nákup učebných pomôcok.
Finančné prostriedky na učebnice boli vyčerpané vo výške 6,16 € na nákup učebníc.
Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 0,84 € boli vrátené dňa 15.11.2016 na účet MV SR
č. ú. SK78 8180 0000 0070 0018 0023.
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Obec Lada v roku 2016 nemala pridelené prostriedky na kapitálové výdavky v oblasti
školstva. Potrebné opravy a udržiavacie práce ako napr. údržba školy a okolia školy, kosenie
školského pozemku, odvoz komunálneho odpadu a oprava vodovodnej prípojky 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 vo výške 36,07,
- na úseku stavebného poriadku vo výške 776,55 €.
Tieto dotácie boli priamo poukázané na účet Spoločného stavebného úradu, Kapušany, ktorý
vykonal ich použitie a zúčtovanie.
Obvodný úrad v Prešove poskytol obci dotáciu na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho
stavebného úradu pre starostlivosť o životné prostredie vo výške 78,10 €.
Táto dotácia bola poukázaná na účet Spoločného stavebného úradu, Kapušany, ktorý vykonal
jej použitie a zúčtovanie.
Uvedené dotácie boli vyčerpané v plnej výške.
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 191,85 €. Skutočné
čerpanie bolo vo výške 191,85 €.
Príspevok na aktivačnú činnosť na rok 2016 nebol obci poskytnutý. Dlhodobo nezamestnaní
vykonávajú aktivačné práce na základe dohôd uzavretých s obcou.
Recyklačný fond poskytol obci Lada príspevok za vyseparovaný odpad vo výške 1950,00 €,
finančný príspevok bol vyčerpaný v plnej výške
Ministerstvo hospodárstva SR poskytlo obci Lada doplatok NFP na projekt „Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lada na kapitálové výdavky vo výške 18342,24 €,
ktorý obec financovala v. r.2015 z vlastných prostriedkov.
Nenávratný finančný príspevok bol vyčerpaný v plnej výške.
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 3/2008 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

Evanjelická a.v.
cirkev, farnosť
Nemcovce
Rímskokatolícka
cirkev, farnosť
sv. Martina
Kapušany
Slovenský zväz
záhradkárov,
ZO Lada

Bežné výdavky na vnútromisijnú činnosť pre
deti, mládež a seniorov

200,00

Bežné výdavky na aktivity detí a mládeže
v pôsobnosti farnosti

200,00

Bežné výdavky na akcie uskutočňované
Miestnym zväzom Záhradkárov /ukážky
rezov, štiepenia, ošetrovania ovocných
stromov, výstavky dopestovaných plodín/

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

200,00
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10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
výstavba betónového základu pre náhrobné kamene na cintoríne v sume 2497,64 €
obstaranie osvetlenia k Multifunkčnému ihrisku v sume 2555,06 €
vyhotovenie projektu „Rekonštrukcia MŠ v obci Lada“ v sume 1900,00 €

-

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

projekt „Prevencia kriminality“
rekonštrukcia obecnej komunikácie
projekt „Prestavba a prístavba MŠ v obci Lada“
zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Obce Lada

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec Lada v roku 2016 neviedla žiadny súdny spor.

Vypracoval:
Ing.Imrichová
odb.ref.OcÚ

Predkladá:
Ing. Milan Hudák
starosta obce

Lada, 10.11.2017
Prílohy:
-

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