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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa Obce Bertotovce za rok 2015, ktorú Vám predkladám, poskytuje
pravdivý a nestranný pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky obce. Ku skončeniu
kalendárneho a účtovného roka ku každej organizácii neodmysliteľne patrí dôkladne
hodnotenie ekonomickej a bežnej činnosti. Posúdiť kvalitu odvedenej práce však
samozrejme môžu najlepšie iba občania.
V posledných rokoch spoločenská, ekonomická a sociálna situácia prináša každodenne
veľa problémov, pre organizácie, firmy a neposlednom rade aj pre ľudí. Zmierniť túto
situáciu môžeme ak si budeme navzájom pomáhať, vychádzať si v ústrety samozrejme
v rámci svojich možností a schopností, aby sme si vytvorili pekné, pokojné a šťastné
podmienky pre život v našej dedine. Chcem sa poďakovať poslancom obecného
zastupiteľstva, zamestnancom obce, aktivačným pracovníkom. Všetkým tým, ktorí sa v
minulom roku aktívne zapájali do činností v obci, mládeži a starším spoluobčanom.
2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Bertotovce

Sídlo:

082 35 Bertotovce 142

IČO:

00326828

Štatutárny orgán obce: Ing. František Marinica
Telefón:

051 7795121

Mail:

obecbertotovce@stonline.sk

Webová stránka:

www.bertotovce.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce: Ing. František Marinica
Zástupca starostu obce : Ján Jurek
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Iveta Gombárová
Obecné zastupiteľstvo: Ján Jurek
Ľubomír Andreánsky
Viera Germušková
Ing. Helena Lacková
Ján Centko ml.
Obecné zastupiteľstvo plní aj funkciu komisií.
Obecný úrad: ekonómka obce – Eva Hricová
upratovačka – Valéria Adamisová
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z
vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov. Na
plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania, mimorozpočtové
zdroje. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok
obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je
darovanie nehnuteľného majetku obce.
Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon
samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa
zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej
pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej
kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou
osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona
č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike. Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou
účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových organizácií a obcí je zákon o
účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú
obce v sústave podvojného účtovníctva. Obec ako samostatný územný samosprávny
celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. Základnými dokumentmi strategického
plánovania Obce Bertotovce je územný plán obce Bertotovce ako strednodobý
strategický dokument, ktorý určuje smerovanie samosprávy.
Vízie obce:
Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné
a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce.
Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom,
dodávateľom a ostatným subjektom.
Individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a zapojenie
občanov do riešenia vecí verejných. Vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú
činnosť a živnosti, občanov obce. Posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho
života, poľnohospodárskej výroby.
Ciele obce:
Cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú,
ekonomickú, kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci .
Pre dosiahnutie cieľov a plnenie poslania uplatňuje Obec Bertotovce nasledovné
zásady:
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-

plnenie právnych a ostatných požiadaviek,
zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom,
zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie
environmentálneho povedomia a kvality života.

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

5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce :

Bertotovce sa nachádzajú 18 km západne od Prešova a 13 km južne od Sabinova.
Bezprostredne sa dotýkajú Šarišskej vrchoviny. Uprostred obce je nadmorská výška 400 m., ale
pozemky sa rozprestierajú od výšky 372 m - 643 m. Okolie dediny je odlesnené a v neďalekých
lesoch prevládajú porasty borovice a smreka. Cez prostriedok dediny preteká potok Veľkej
Svinky, do ktorého sa od Hermanoviec vlieva potôčik Hermanka. Severným okrajom usadlosti
prechádza štátna cesta I. triedy v smere Prešov – Levoča. Bertotovce patria do prešovského
okresu a do Prešovského samosprávneho kraja.

Susedné mestá a obce : Hermanovce, Hendrichovce, Chminianska Nová Ves
Celková rozloha obce : 8,49 km2
Nadmorská výška : 408 m nad morom

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 56,89 obyv./km2
Národnostná štruktúra : národnosť slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : prevažne rímsko-katolícke náboženstvo

Vývoj počtu obyvateľov :
K 31.12.2011 počet obyvateľov 489
K 31.12.2012 počet obyvateľov 488
K 31.12.2013 počet obyvateľov 491
K 31.12.2014 počet obyvateľov 494
K 31.12.2015 počet obyvateľov 495
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5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 6 %
Vývoj nezamestnanosti : klesajúca tendencia
5.4. Symboly obce
Erb obce :
V zelenom poli štítu strieborná (biela) postava svätého Martina v zlatej (žltej) zbroji
na koni so zlatým (žltým) chvostom, hrivou a kopytami. Vpravo od neho je zlatá )žltá)
chmeľová vetvička.

Vlajka obce :

5.5. História obce
Povodie Veľkej a Malej Svinky od roku 1262 patrilo pod panstvo Svinia, šľachtického rodu
Merše. Postupne sa tento veľký komplex delil na menšie samostatné panstvá na základe
darovacích a dedičských listín. Vo februári 1320 sa v Spišskej Kapitule konal konvent v
dedičskom konaní panstva Svinia. Vtedy Meršemu patrilo 22 usadlosti a samôt. Jedna časť
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majetku pripadla pri dedení Petrovi Touthovi Meršemu a medzi týmito pozemkami boli aj
dnešné Bertotovce. V tejto lokalite sa zriadil osadník – šotýs, doživotný richtár, ktorý
dojednával vzťahy podľa zakúpeného práva medzi zemepánom a poddanými sedliakmi. Prvým
osadníkom sa stal nemecký hosť – Berthold (Bertoty). V obci vtedy vznikla vila Bertoty.
V bitke pri Rozhanovciach v roku 1312 uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou uskutočnil mnohé
zmeny vo vlastníckych a užívacích vzťahoch odoberal a daroval pozemky a sídla. Takto sa
vlastníkmi obecných pozemkov stali Drugethovci. V roku 1330 sa v tomto procese
pokračovalo. Pozemky v Bertotovciach kráľ pridelil Petrovi (Peteuchovi) Abovi z hradu Stanec
a na jeho miesto bol dosadený Drugeth. Peter Aba pozemky v Bertotovciach pridelil svojmu
synovi Michalovi. Toto delenie a pridelenie bolo potvrdené v roku 1338. Už od nasledujúceho
roku si Michal Aba začal v prídomku uvádzať – Bertoty. V roku 1395 po pravej strane Veľkej
Svinky postavili drevený gotický kostol a neďaleko zriadili aj obecný cintorín. Zriadili aj faru,
kde začal pôsobiť farár pod menom Mikuláš. Neskoršie sa obec cirkevne pričlenila pod farnosť
Hermanovce (dnes je pod fričovskou farnosťou). V roku 1521 sa v usadlosti ustanovila prvá
obecná

škola.

Bertotovce zapísala história Uhorska prvá pošta a zájazdový hostinec už v roku 1558. Cez
Bertotovce od uvedeného roku až do 19. storočia viedla prvá trasa konskej poštovej dopravy z
Bratislavy cez Ružomberok, Levoču ku Prešovu do Košíc. Názov tejto obce sa nachádzal na
všetkých poštových mapách Uhorska. V Šarišskej župe boli len tri takého stanice (Prešov,
Drienov – Lemešany). Posledné zvyšky uvedeného zariadenia boli odstránené pred niekoľkými
desiatkami rokov pri terajšej štátnej ceste za mostom pod brehom. Bertotovce mali v roku 1600
štrnásť poddanských domov a 11 zemianskych kúrií. V roku 1780 už 57 domov a deväť kúrií s
počtom 461 obyvateľov. Na začiatku 20.storočia tu žilo 466 obyvateľov, z ktorých bolo 407
katolíkov a 39 židov. Dnes sa počet obyvateľov pohybuje okolo 520 – 530. Počas existencie
usadlosti sa menilo aj jej pomenovanie. To posledné pochádza z roku 1920.
Zemianstvo v Bertotovciach má hlboké korene a pretrvávalo až do konca 19. storočia. Po
zrušení poddanstva sa pozemky postupne dostávali do vlastníctva slobodných sedliakov a časť
z nich odkúpili občania židovskej komunity (Miškovič, Šturc, Friedman,), ktorí v dedina
pôsobili až do ich odsunu do koncentračného tábora v r. 1942. V dedine okrem poddaných
sedliakov existovali aj slobodní sedliaci a želiari. Obec má bohatú históriu, ale nezachovali sa v
nej vzácnejšie historické pamiatky. Doposiaľ sú viditeľné stopy po bývalých zemianskych
kúriach (dom č. 8, 14, 23, 79, 108, 107). Najvýznamnejšou stavbou bol klasicistický kaštieľ
uprostred dediny, ktorý bol asanovaný pred niekoľkými desaťročiami a na tomto mieste je dnes
budova obecného úradu. Za zmienku stojí aj to, že tu bol až do roku 1954 obvodný notársky
úrad,

žandárska

stanica

a

matrika.
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K vzácnejším pamiatkam obce patrí rímskokatolícky kostol z roku 1865 zasvätený sv.
Martinovi – biskupovi. Nachádza sa pri štátnej ceste a patrí k bežným kostolom uvedeného
typu z tejto doby postavených na východnom Slovensku. Zaujímavejší je jeho interiér a zvlášť
drevený oltár, pochádzajúci zo staršieho dreveného gotického kostola. Pri kostole sú náhrobné
pomníky významných občanov obce a dva pomníky šľachtickej rodiny Bertotoyovcov.
Neďaleko kostola je súčasný cintorín, ale v tej staršej časti sa nedajú už identifikovať hroby
šľachticov z rodu Bertotyovcov. Návštevníkov obce určite upútajú dve kaplnky pri štátnej
ceste. Na tomto mieste až do roku 1920 stála obecná škola. Na tabuli väčšej kaplnky je
uvedený tento nápis „Ku cti Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska a na pamiatku
Františka Majocha, slovenského rodoľuba a r. k. farára z Hermanoviec, ktorý 9. augusta 1919
bol na tomto mieste zavraždený.“ Kaplnku dal postaviť slovenský ľud za aktívnej pomoci
miestneho obyvateľstva. F. Majoch sa stal obeťou nezmyselnej národnostnej politiky
uplatňovanej v Uhorsku. Svoj podiel na tejto smutnej tragédií mali aj miestne skupiny
promaďarsky orientovaných obyvateľov, za podpory vtedajšieho notára a žandárov. Krutá smrť
F. Majocha postihla už v období existencie prvej ČSR, keď svoj podiel na tom mal aj
nezmyselný vstup na toto územie vojsk ČA MRR v roku 1919, ktoré smerovalo k Branisku
okolo

Veľkej

Svinky.

Z ďalších pamiatok obce je vhodné spomenúť kaplnku Jána Nepomuckého, neďaleko
predchádzajúcej. Za historickú udalosť obce treba považovať vybudovanie štátnej cesty, ale
najmä premostenie ponad potok Hermanka a neďaleký starý kameňolom.

5.6. Pamiatky
Kostol sv. Martina
Kaplnka sedembolestnej P. Márie

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Základná škola bez právnej subjektivity (1. – 4. ročník), zriaďovateľom je Obec Bertotovce,
hospodári s finančnými prostriedkami z KŠÚ.
Riaditeľ školy:

Mgr. Valentín Šefčík

Adresa:

Bertotovce 91 082 35

Kontakt:

tel.: 051/7795120

Počet žiakov:

25 detí
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Materská škola, zriaďovateľom je Obec Bertotovce a je napojená na rozpočet obce.
Riaditeľka MŠ:

Jana Kurincová

Adresa:

Bertotovce 174, 082 35

Kontakt:

tel.: 051/7795224

Počet detí:

24 detí

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa
bude orientovať na zvyšovanie kompetencií skvalitňovania výchovno - vzdelávacieho procesu.

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Poliklinika Sabinov

-

Nemocnica Prešov

-

Všeobecná praktická lekárka pre dospelých: MUDr. Monika Lorenčíková

-

Praktický lekár pre deti a dorast: MUDr. Ľuboš Halečka

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na : zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti
občanom obce.

6.3. Sociálne zabezpečenie
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na : poskytovanie opatrovateľskej služby občanom, ktorí požiadajú o službu,
posúdením zdravotného stavu zmluvným lekárom, vydanie rozhodnutia na poskytovanie
opatrovateľskej služby.
6.4. Kultúra
Obec reprezentuje na rôznych súťažiach obecný Dobrovoľný Hasičský Zbor. Má veľmi dobré
výsledky.
Futbalové ihrisko je vo výstavbe, preto v obci nefunguje futbalový zväz.
V obci je aj mužský folklórny súbor Brežina.
Obec pravidelne usporadúva viaceré kultúrne akcie, napr. fašiangový ples, deň matiek,
Stretnutie speváckych súborov, mikulášsky večierok.
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6.5. Hospodárstvo
6.6.
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
Potraviny Janka Marinicová
Pohostinstvo MARINI
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
Sejlan, s.r.o. Bertotovce
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na poľnohospodársku výrobu, výroba a predaj živočíšnych, rastlinných
produktov.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2015.
Obec v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2014 uznesením č.22/2014

Rozpočet bol zmenený :
-

Prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1 starostom obce dňa 20.4.2015
Druhá zmena schválená dňa 30.6.2015 uznesením č. 4/2015
Tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3 starostom obce dňa 2.10.2015
Štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2015 uznesením č. 7/2015

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2015

310 530

653 703,95

650 406,85

310 530
0
0

452 511,25
93 495,50
107 697,20

449 214,15
93 495,50
107 697,20

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

158,48
-
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

310 530

642 790,94

640 868,14

221 200
59 030
30 300
0

366 862,72
150 712,96
125 215,26

364 958,14
150 694,77
125 215,23
9 538,71

164,99
255,28
413,25

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015

449 214,15

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

449 214,15

364 958,14

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

364 958,14

Bežný rozpočet

84 256,01
93 495,50

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

93 495,50

150 694,77

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

150 694,77

Kapitálový rozpočet

-57 199,27

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
Hospodárenie obce

-

27 056,74
9 500,00
22 999,66
107 697,20
125 215,23
17 518,03
650 406,85
640 868,14
9 538,68

Vylúčenie z prebytku

Prebytok rozpočtu v sume 9 538,68 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 v roku 2016 na úhradu
záväzkov.
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7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2015
650 406,85

Plán na rok
2016
288 600

Plán na rok
2017
275 000

Plán na rok
2018
280 000

449 214,15
93 495,50
107 697,20

288 600
0
0

275 500
0
0

280 000
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2015
640 868,17

Plán na rok
2016
288 600

Plán na rok
2017
275 000

Plán na rok
2018
280 000

364 958,14
150 694,77
125 215,26

225 500
30 600
32 500

225 000
15 000
35 000

230 000
15 000
35 000

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12. 2014
2 785 858,71

Skutočnosť
k 31.12.2015
2 889 673,40

Predpoklad
rok 2016
2 885 106,9

Predpoklad
rok 2017
2 848 606,9

Neobežný majetok spolu

2 738 142,66

2 832 664,67

2 837556,9

2 847 556,9

0

0

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

2 640 585,76

2 735 107,74

2 740 000,00

2 750 000,00

Dlhodobý finančný majetok

97 556,93

97 556,93

97 556,93

97 556,93

Obežný majetok spolu

47 716,02

57 008,73

51,55

60,29

50,00

50,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

46 498,56

46 856,39

46 500,00

0

Finančné účty

1 065,91

10 092,05

1 000,00

1 000,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

100,00

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

Časové rozlíšenie

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
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8.2. Zdroje krytia

Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
k 31.12. 2014
2 785 858,71

Skutočnosť
k 31.12.2015
2 889 673,40

Predpoklad
rok 2016
2 885 106,9

Predpoklad
rok 2017

494 390,22

610 856,97

646 061,9

623 276,9

22 532,57

70 920,41

20 000,00

10 000,00

625 324,88

579 747,14

509 045,00

485 330,00

500

500

600

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

359 354,26

346 255,02

333 045,00

319 830,00

Krátkodobé záväzky

114 141,85

85 468,15

35 500,00

35 000,00

Bankové úvery a výpomoci

151 828,77

147 523,97

140 000,00

130 000,00

1 666 143,61

1699 069,29

1 730 000,00

1 740 000,00

Časové rozlíšenie

8.3. Pohľadávky

Pohľadávky

Stav
k 31.12 2014

Stav
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

46 498,56

46 856,39

Záväzky

Stav
k 31.12 2014

Stav
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

114 141,85

85 468,15

Pohľadávky po lehote splatnosti

8.4. Záväzky

Záväzky po lehote splatnosti

13

9. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12. 2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

50 – Spotrebované nákupy

30 793,99

33 291,71

30 000,00

30 000,00

51 – Služby

28 847,15

139 036,63

25 000,00

25 000,00

52 – Osobné náklady

155 848,00

162 054,02

170 00,00

170 000,00

53 – Dane a poplatky

46,97

898,55

700,00

700,00

1 897,76

467,53

500,00

500,00

76 832,15

107 209,10

110 000,00

110 000,00

13 242,64

12 208,42

13 000,00

13 000,00

4,66

1 933,00

2 000,00

2 000,00

12 685,08

27 438,29

13 000,00

13 000,00

157 615,72

183 046,24

190 000,00

190 000,00

27 999,18

78 973,90

30 000,00

30 000,00

1,10

0,60

1,00

1,00

131 744,90

238 560,42

120 000,00

120 000,00

22 532,57

70 920,41

1 801

1 801

Názov

Predpoklad
rok 2016

Predpoklad
rok 2017

Náklady

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 /
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Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 70 920,41€ bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
68 794,00

OÚ Prešov

BV- školstvo, VP, MŠ

Min. vnútra

BV- referendum

OÚ Prešov

BV – životné prostredie

UPSVAR

BV – projekt 50j

Min. vnútra

BV - Regob

179,39

MDVaRR SR

BV - cestná doprava, stavebný úrad

470,06

Min. financií

BV – vrátka DPH z projektov

PPA

KV- Projekt – kamerový systém

93 758,00

Envir. fond

BV - Projekt – viacúčelový chodník

89 771,00

640,00
45,23
13 390,85

3 395,37

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

Dotácia na základnú školu a materskú školu vo výške 68 794,00 €

-

Projekt cez ÚPSVaR - 50j vo výške 13 390,85 €

-

Prefinancovanie projektu – kamerový systém vo výške 93 758,00 €

-

Prefinancovanie projektu – odstrán. čiernej skládky vo výške 89 771,00 €

-

Vrátka DPH z projektov vo výške 3 395,37 €

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce.

10.3. Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
-

Kamerový systém v obci

-

Realizácia novej kuchyne v kultúrnom dome

-

Výstavba domu nádeje

-

Výstavba požiarnej nádrže
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-

Kompostovisko + zberný dvor – Vyšné Lúky

-

Výstavba ČOV a kanalizácie

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

rekonštrukcia kultúrneho domu

-

výstavba domu nádeje

-

výstavba požiarnej nádrže

-

realizácia osvetlenia na viacúčelovom chodníku

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 vedie súdny spor s firmou HOBBY, s.r.o. Prešov o vymoženie pohľadávky – dobropisov
vo výške 45 230,99 €.

Vypracoval:
Eva Hricová

Schválil:
Ing. František Marinica
starosta obce

V Bertotovciach dňa 8.11.2016

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