VÝROČNÁ SPRÁVA
OBCE RANKOVCE
za rok 2013

Predkladá : Stanislav Hada, starosta obce

Vypracovala: Lada Vávrová, prac. OcÚ

Prerokovaná : Obecným zastupiteľstvom a zobratá na vedomie
uznesením č.:................................

Prílohy: l. Audítorská správa overenia účtovnej závierky obce za rok 2013
2. Súvaha
3. Výkaz ziskov a strát
4. Poznámky

Spracovaná na základe § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

-2A) Vývoj obce ako účtovnej jednotky, stav, v ktorom sa nachádza, a

významné riziká, prípadne neistoty, ktorým je vystavená:
Obec v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, zabezpečuje v
plnom rozsahu výkon verejnej správy pre obyvateľov obce. Obec nie je vystavená
žiadnym významným rizikám a neistotám, ktoré by mohli viesť k zavedeniu
prípadného ozdraveného režimu alebo nútenej správy.
Hospodárenie obce sa riadi rozpočtom schváleným obecným zastupiteľstvom na
rozpočtový rok a výhľadovým rozpočtom na ďalšie dva rozpočtové roky.
Obec v roku 2013 hospodárila nasledovne :
- s príjmami v objeme
580 697,44 € v členení :
- bežné príjmy
208 952,84 €
- kapitálové príjmy
371 744,60 €
- s výdavkami v objeme
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

631 472,57 € v členení :
205 065,93 €
426 406,64 €

Hospodárenie obce v roku 2013 upravovali finančné operácie v tomto členení:
- príjmové v sume
137 271,86 €
- výdavkové v sume
5 000 €
Obec v oblasti životného prostredia v roku 2013 zrealizovala tieto aktivity:
v rámci akcie Deň Zeme sa vyčistila obec od čiernych skládok. V rámci projektu
Rankovce - Infraštruktúra B3 obec realizuje výstavbu kanalizácie, obnovu
miestnych krytov a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Projekt bol ukončený, je
Štádiu vydania kolaudačného rozhodnutia.
V oblasti zamestnanosti obec nevytvorila podmienky pre príchod
zamestnávateľov a ani obec nevytvorila nové pracovné miesta
B) Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za

ktoré sa vyhotovuje výročná správa:
Obec ako účtovná jednotka nezaznamenala po skončení účtovného obdobia udalosti
osobitného významu.
C) Predpokladaný budúci vývoj v činnosti obce:
Obec bude v budúcom období pokračovať v súlade s platnou právnou úpravou v
plnení svojich úloh vo výkone verejnej správy na svojom území. Pritom predpokladáme
prechod niektorých nových kompetencií štátu na obec. Obec v prípade ich prechodu je
spôsobilá

-3zabezpečiť ich výkon, ak spolu s kompetenciami obdrží aj finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu v potrebnej výške.
D) Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja:
Obec nie je zameraná na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, preto v hodnotenom
roku na túto činnosť nevynakladala žiadne finančné prostriedky.
E) Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov a obchodných podielov .
Obec v roku 2013 nenadobudla žiadne vlastné akcie ani akcie od iných subjektov.
Taktiež nenadobudla ani žiadne dočasné listy a obchodné podiely.
F) Hospodárske výsledky obce a návrh na vysporiadanie dosiahnutého výsledku

hospodárenia.

a) hospodárske výsledky v Eur
Názov
výnosy celkom:
tržby za vlastné výkony a tovar
aktivácia
zmena stavu vnútroorganizačných zásob
daňové a colné výnosy
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
zúčtovanie rezerv a opravných položiek
z prevádzkovej činnosti
zúčtovanie rezerv a opravných položiek
z finančnej činnosti
finančné výnosy
mimoriadne výnosy
výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
náklady celkom:
spotrebované nákupy

hodnotené
obdobie
197 379,02
1 333,92

predchádzajúce
obdobie
206 627,63
1 407,08

74
69
79
83
91

0
0
146 989,32
1 782,26
3 280,06

0
0
130 891,69
1 787,67
4 045,00

96

0

0

100
109
124
64
1

299,20
0
43 694,26
221 776,43
24 173,19

715,99
0
67 780,20
237 409,36
25 123,10

riadok
VZS
134
65

služby
osobné náklady
ostatné náklady na prevádzku
odpisy dlhodobého majetku
rezervy a opravné položky z prevádzkovej
činnosti
rezervy a opravné položky z finančnej
činnosti
finančné náklady
mimoriadne náklady
náklady na transfer
výsledok hospodárenia:
(- strata, + zisk)

6
11
21
30
31
36
40
49
54
138

41 601,35
127 835,39
16 782,79
5 680,29
4 853,58
činnosti
0

58 435,32
123 426,96
15 849,01
4 620,86
8 389,76

849,84
0
0
-24 397,41
-strata, +zisk )

1 299,35
0
265,00
-30 781,73

0

b) vysporiadanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku:
Dosiahnutý hospodársky výsledok uvedený v predchádzajúcej časti bude preúčtovaný na
účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

G) Organizačné zložky v zahraničí:
Obec nemá organizačnú zložku v zahraničí.
H) Správa cenných papierov:
Obec je vlastníkom cenných papierov: Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti v
celkovej hodnote 121 954 €, ktoré za obec spravuje starosta obce.

V Rankovciach, dňa : 22.03. 2014

............................................
Stanislav Hada
starosta obce

