Individuálna výročná správa
Obce Rankovce
za rok 2014

............................
starosta obce
Predkladá : Stanislav Hada, starosta obce
Vypracovala: Lada Vávrová, prac. OcÚ
Prerokovaná : Obecným zastupiteľstvom a zobratá na vedomie
uznesením č.:...............................
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1. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Rankovce
Sídlo: Rankovce č. 10
IČO: 00691267
Štatutárny orgán obce: Stanislav Hada – starosta obce
Telefón: 055/6964203
Mail: obecrankovce@netkosice.sk
Webová stránka: www.obecrankovce.sk

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Stanislav Hada
Zástupca starostu obce: Milan Tancoš
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Daniela Lukačová
Obecné zastupiteľstvo: Milan Tancoš
Maroš Dama
Igor Fliťár
Tomáš Gašpar
Michal Tancoš
Bartolomej Turták
Ondrej Turták
Obec nemá zriadené príspevkové ani rozpočtové organizácie

3. 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.

3

3.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Rankovce sa nachádza na Slovensku v okrese Košice – okolie,
30 km severovýchodne od mesta Košice. Obec Rankovce tvorí jedno katastrálne územie.
Susedné mestá a obce : Herľany, Mudrovce, Boliarov, Bačkovík
Celková rozloha obce : 15 km2
3.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 53,46 obyvateľov /km2
Národnostná štruktúra : slovenská národnosť
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : prevažne evanielického vierovyznania,
rímsko – katolícka, Adventisti siedmeho dňa
Vývoj počtu obyvateľov k 31.12. rok 2014 počet obyvateľov 798
rok 2013 počet obyvateľov 770
rok 2012 počet obyvateľov 752
rok 2011 počet obyvateľov 729
rok 2010 počet obyvateľov 701

3.3. Symboly obce
Erb obce Rankovce tvorí modrý štít, v ňom biele (strieborne) skaly a bielym ( strieborným)
orlom, so žltým (zlatým) zobákom a pazúrmi. Po stranách skál rastú kvety s bielymi
(striebornými) stonkami, listami a žltými (zlatými) kvetmi. V neskorogotickom štíte sú
výtvarne stvárnené Rankovské skaly s orlom a kvetmi. Ideový a výtvarný návrh vychádza z
pečate pochádzajúcej z konca 17. až 18. storočia, ktorý čerpal z prírodných osobitosti chotára Rankovských skál a orla žijúceho v Slanských vrchoch.
3.4. Logo obce – obec nemá logo
3.5. História obce - Prvá písomná zmienka je zachytená v súpise pápežských desiatkov z
rokov 1332 – 1335.

4. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
4.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Materská škola Rankovce v ktorej je zapísaných 23 detí
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4.2. Zdravotníctvo - v obci sa nenachádza zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť
4.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci sú zabezpečované prostredníctvom opatrovateľskej služby.
Sociálne zariadenie nie je zriadené.

5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2014. Obec v roku 2014 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 2014 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2013 uznesením č.13/2013
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 1.12.2014 uznesením č. 12/2014

5.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2014

409428

465564

493409,66

208762
200666
0
408803

225898
161666
78000
430879

249987,91
164172,75
78449,00
479896,50

180886
89400
138517
625

199162
93200
138517
34685

245763,23
90566,97
143566,30
13513,16
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5.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
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
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014

249987,91
245763,23
4224,68
164972,75
90566,97
74405,78
78630,46
6427,00
72203,46
78449,00
143566,30

-65117,30
493409,66
479896,50
13513,16
6427,00
7086,16

Prebytok rozpočtu v sume 13513,16 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 6427,00 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 13513,16 EUR
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 podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 427,00 EUR, a to na :
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 427,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6000,00 EUR, a to na :
- kamerový systém v sume 6000,00 EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 7086,16 EUR.

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
6.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

2487950,07

2555807,76

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

2365995,61

2433853,3

Dlhodobý finančný majetok

121954,46

121954,46

85935,40

21555,84

3,56

9,77

0

0

171,14

638,31

4183,97

2259,95

81576,73

18647,81

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

Časové rozlíšenie

0

67,60

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

6.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
2573885,47
2577431,20
425898,56

445065,10

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

425898,56

445065,10

Záväzky

353198,35

125321,67

7813,41

600,00

z toho :

z toho :
Rezervy
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

78449,00

6427,00

Dlhodobé záväzky

11656,76

95,78

Krátkodobé záväzky

37006,32

31918,89

218272,86

86280,00

1794788,56

2007044,43

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

6.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

Pohľadávky do lehoty splatnosti

0

534,82

Pohľadávky po lehote splatnosti

11011,37

8432,53

6.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

Záväzky do lehoty splatnosti

353198,35

135321,67

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

7. Hospodársky výsledok za 2014 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

50 – Spotrebované nákupy

24173,19

24598,97

51 – Služby

41601,35

23229,94

52 – Osobné náklady

127835,39

143772,90

53 – Dane a poplatky

0

0

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

16782,79

52817,22

10533,87

16065,94

849,84

1227,76

57 – Mimoriadne náklady

0

0

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

0

250,00

0

0

Názov
Náklady
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Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a 1333,92
tovar
61 – Zmena stavu
0
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
0

1158,66

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

146989,32

161121,85

1782,26

28955,82

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

3280,06

2816,81

299,20

9,21

67 – Mimoriadne výnosy

0

4,00

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/

43694,26

79945,92

-24397,41

12049,54

0
0

Hospodársky výsledok kladný, v sume 12049,54 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

8. Ostatné dôležité informácie
8.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2014 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

UPSVaR

Dotácia na stravu

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR
2014,00

UPSVaR

Dotácia na učebné pomôcky

398,40

UPSVaR

Dotácia na aktivačné práce

5940,17

UPSVaR

Dotácia na zamestnanosť

1943,28

UPSVaR

Dotácia na osobit. Príjemcu dávok v HN

8084,55

UPSVaR

Dotácia na PnD – osob. príjemca

14462,78

Úrad vlády SR

Dotácia na rekonštrukciu MŠ

78.000,-
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IA ZaSI

Dotácia na terénnu soc. prácu

22756,80

Projekt. Kacelária Dotácia pre MŠ

6969,75

MRK II MPC
Ministerstvo

Dotácia na Infraštruktúru B3 – kanalizácia

141357,81

hospodárstva SR
Ministerstv vnútra Dotácia na voľby

3912,46

SR
Ministerstv vnútra Dotácia na REGOB

245,85

SR
8.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2014 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.4/2007 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Cestovné náklady na detský tábor

ECAV

250,00

Rankovce
8.3 Významné investičné akcie v roku 2014
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:
-

Dobudovanie kanalizácie v obci a odovzdanie do užívania

-

Rekonštrukcia Materskej školy.

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

Vybudovanie kamerového systému v obci

8.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Lada Vávrová

Schválil: Stanislav Hada

V Rankovciach, dňa 13.5.2015
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