Konsolidovaná výročná správa
Obce Drienov
za rok 2016
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1. Úvodné slovo starostu obce
Konsolidovaná výročná správa obce Drienov za rok 2016 je dokument, ktorý nie je len
formou čísiel a tabuliek hodnotí ako obec nakladala s finančnými prostriedkami v roku 2016,
ale poskytuje aj základné informácie o majetkovej a finančnej situácii, súhrn za všetky súčasti
konsolidovaného celku, analýzu príjmov a výdavkov konsolidovaného celku, prehľad
o prijatých, ale aj poskytnutých zúčtovaných transferov v rámci konsolidovaného celku
a ostatné dôležité informácie o obci a jej organizáciách ako konsolidovanej účtovnej jednotky.

Mgr. Peter Tomko
starosta obce Drienov

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Drienov

Sídlo:

Mierová 1, 082 04 Drienov

IČO:

00326984

Štatutárny orgán obce:

starosta obce

Telefón:

051/7498161

E-mail:

ocu@drienov.sk

Webová stránka:

www.drienov.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Mgr. Peter Tomko

Zástupca starostu obce:

Vladimír Kakaščík

Hlavný kontrolór obce:

JUDr. Jozef Franko

Obecné zastupiteľstvo:
-

Vladimír Kakaščík
Ing. Peter Tomko
Marián Jurek
Mgr. Ľudmila Cviková
Jarmila Jureková
Milan Korem
Daniel Kolesár
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-

Marián Lendel
Ing. Jána Marcin

Komisie:

finančná a sociálna:

Mgr. Ľudmila Cviková

stavebná:

Milan Korem

na ochranu ver. poriadku a živ. prostredia: Marián Lendel
pre kultúru a školstvo:

Jarmila Jureková

pre šport:

Daniel Kolesár

Obecný úrad:
-

Mgr. Katarína Golodžejová: vedenie ekonomickej agendy, účtovníctva,
rozpočtovníctva, výkazníctva obce, fakturácia, správa majetku,

-

Bibiana Demeková: správa miestnych daní a poplatkov, stavebná činnosť

-

Magdaléna Klapková: administratívny referent, registrácia obyvateľstva

-

Helena Kakaščíková: matričná činnosť

-

Imrich Paločko: údržbár

-

Dušan Balog: údržbár

-

Inga Nohajová: koordinátor, správca obecného domu

-

Mária Sokolová: správca obecného domu, výdaj stravy v MŠ

-

Anna Vavreková: upratovačka

Materská škola:
-

Mgr. Zuzana Klajberová – zastupujúca riaditeľka MŠ

-

Mgr. Katarína Jureková – učiteľka MŠ

-

Stanislava Klajberová – učiteľka MŠ

-

Mgr. Mária Kolarčíková – učiteľka MŠ

-

Marta Buzogáňová – školníčka MŠ

Rozpočtové organizácie obce:
Názov:

Základná škola Drienov

Sídlo:

KpT. Nálepku 12, Drienov

IČO:

37876848

Štatutárny orgán obce:

riaditeľka ZŠ – Mgr. Blanka Boboková

Telefón:

051/7931305

E-mail:

zsdrienov@pobox.sk

Webová stránka:

www.zsdrienov.edupage.org
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie vyjadruje prečo obec Drienov existuje, vízia prezentuje predstavu o (ideálnej)
budúcnosti obce a hodnoty prezentujú princípy fungovania obce (v čo samospráva verí), resp.
spôsob, akým obec Drienov realizuje svoje poslanie a napĺňa víziu.

Poslanie obce:
Poslaním obce Drienov je slúžiť obyvateľom obce, efektívne a transparentne vynakladať
zdroje pre rozvoj obce a rozvíjať obec pri zachovaní jej tradičnej kultúry.
Vízie obce:
Obec Drienov sa stane príjemným miestom pre život obyvateľov s rozvinutou
infraštruktúrou a s vysokým štandardom služieb.

Ciele obce:
Ciele obce definujú konkrétne výsledky, ktoré jednoznačne odzrkadľujú postup smerom
k napĺňaniu zámerov. Tieto sú uvedené v programovom rozpočtovaní obce Drienov.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá 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 : kraj prešovský, okres Prešov
Susedné mestá a obce : Prešov, Košice, Lemešany, Petrovany, Šarišské Bohdanovce
Celková rozloha obce : 2 027 ha
Nadmorská výška : 219 m n. m.
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5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 2205
Národnostná štruktúra : slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícka a gréckokatolícka
Vývoj počtu obyvateľov : stúpajúci
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese : 13,45 %
Vývoj nezamestnanosti : klesajúci, závisí od sezónnych prác

5.4. Symboly obce
Erb obce : tvorí v modrom štíte v zelenej pažiti stojaca žena v strieborných šatoch s červeným
lajblíkom a červenou, zlato prepásanou zásterou, v zlatej šatke a zlatých čižmičkách, s ľavicou
vbok, v pravici so zelenolistou vetvičkou s dvomi červenými drienkami.

Vlajka obce : pozostáva z 5 pozdĺžnych pruhov vo farbách – modrá, biela, červená, žltá, zelená
s dvomi zástrihmi do tretiny listu vlajky

7

5.5. Logo obce
Obec Drienov okrem svojich symbolov nemá logo obce.
5.6. História obce
Z histórie Šariša vyplýva, že naša obec bola jedným z najstarších a najvýznamnejších sídel
tohto kraja. Keď chceme začať dobou, z ktorej pochádzajú prvé písomné zmienky o našej obci,
musíme povedať, že budeme vlastne rozprávať o dvoch obciach - Drienove a Židove, ktoré
niekedy v 17. - 18. storočí splynuli a ďalej existovali pod menom Drienov.
Začnime teda Drienovom. Drienovom sa nazývala obec, ktorá ležala po ľavej strane potoka
(jeho pôvodný názov bol Židovský potok) pretekajúceho aj dnes stredom obce, teda vlastne na
území jej dnešného centra a Nižného konca. Najstaršie nepísomné dôkazy o jeho existencii
pochádzajú z 10. - 12. storočia z veľkomoravského obdobia. Sú to nálezy keramiky a
postriebrených esovitých náušníc. Sú dôkazom slovienskeho, resp. slovenského osídlenia tohto
územia. Najstarší písomný doklad o Drienove pochádza z roku 1283. Jedným z pážat kráľa
Ladislava IV. bol vtedy aj šľachtic Ján, syn Petra z Drienova. Ďalšia správa je hneď z roku
1284 a spomína sa v nej šľachtic Peter z Drienova, syn Juraja. Obe správy potvrdzujú, že v tých
rokoch patril Drienov spomenutým šľachticom, ktorí tu mali kúrie. Z toho potom vyplýva, že
obec musela jestvovať dávno pred rokom 1283. Šľachtici z Drienova boli príslušníkmi
rozvetveného maďarského rodu Abovcov. Príslušníkmi drienovskej šľachty boli napríklad
varadínsky biskup Tomáš a myšliansky prepošt Michal. Abovci boli tiež majiteľmi alebo
spolumajiteľmi mnohých iných blízkych aj vzdialenejších obcí napr. Lemešian, Obišoviec,
Boliarova, Drienovskej Novej Vsi, Kysaku, Trebejova, Suchej Doliny, Nižnej Vole,
Chmeľova, Giraltoviec, Miklušoviec, atď.
V písomnostiach sa obec vyskytuje pod maďarským názvom Sumus, Somos. Sloviensky
názov sa prvýkrát vyskytuje v listine krakovského kniežaťa Vladislava v roku 1305. Je zrejmé,
že Drienov mal ľudový slovenský názov Drinov, ktorého prekladom vznikol úradný maďarský
názov. Predpokladá sa, že názov Drinov je odvodený od pomenovania krovitého stromu drieňa
- drienky, čiže ľudovo dringy.
Zemepisná poloha Drienova, archeologické nálezy, blízka maďarská vojenská osada (z 11.
st. v Židove), vývoj osídlenia jeho okolia potvrdzujú, že Drienov dokázateľne jestvoval
nepretržite od 9. storočia a patril k najstarším slovienskym dedinám v okolí.
8

5.7. Pamiatky
-

rímskokatolícky kostol, pôvodne gotický z 1. polovice 14. storočia, v 15.
storočí rozšírený, po roku 1749 zbarokizovaný

-

gréckokatolícky chrám z roku 1902

5.8. Významné osobnosti obce
-

Jolana Kirczová (1909 - 1936) – umelecká keramička

-

Albín Korem (1941 - 2006) - spisovateľ (Africké rozprávky; Ghana,
Ghančania a ja; Šarišsko-slovenský slovník z obce Drienov a ďalšie),
cestovateľ

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

Základná škola Drienov

-

Materská škola Drienov

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Základná umelecká škola sv. Mikuláša, Prešov

-

Súkromné centrum voľného času Beniakovce

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Všeobecný lekár pre dospelých - MUDr. Vladislav Ďurkáň
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-

Detský lekár – MUDr. Daniela Velková

6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
-

Centrum soc. služieb sv. Márie (súkromná nezisková organizácia)

-

Dôstojný život a inklúzia o.z.,

6.4. Kultúra
V obci sa organizujú rôzne kultúrno-spoločenské aktivity. Sú zamerané na všetky sociálne
a vekové skupiny. Sú to: vatra SNP,

Stavanie mája, Úcta starším, Popoludnie s Jankou

Guzovou, futbalové turnaje o pohár starostu obce, každoročné plesy, vianočné trhy a pod.
V obci je zriadená obecná knižnica, ďalšia knižnica je zriadená v budove ZŠ pre účely
žiakov ZŠ.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský
život sa bude orientovať rovnakým smerom ako tomu bolo doteraz. Predpokladá sa vývoj
viacerých aktivít zameraných pre deti a mládež.

6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

-

Slovenská pošta – pošta Drienov

-

Reštaurácia Drienov

-

Supermarket COOP Jednota Drienov

-

Kaderníctvo Eva

-

Nasaria – ovocie, zelenina, kvety

-

Lekáreň TaJ

-

Rapes – stavebniny

-

Ján Komár – SHR

-

Farma Straka s.r.o.
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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
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 uznesením č. 41/2015
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

-

prvá zmena schválená dňa 14.3.2016, uznesením č. 51/2016
druhá zmena schválená dňa 30.6.2016, uznesením č.70/2016
tretia zmena schválená dňa 31.8.2016, uznesením č. 81/2016
štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2016, uznesením č. 93/2016.

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

1 015 009

1 203 145

1 086 258,20

90,28

1 009 259
0
0

1 024 746
5 300
167 349

1 016 766,60
5 165,00
49 939,27

99,22
97,45
29,84

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

5 750

5 750

14 387,33

250,21

1 015 009

1 203 145

1 030 576,75

85,66

435 362
117 000
14 147

452 525
236 634
40 746

407 399,67
100 236,57
47 361,70

90,03
42,36
116,24

448 500
0

473 240
0

475 578,81
55 681,52

100,49

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Bežné príjmy spolu

1 031 153,93

z toho : bežné príjmy obce

1 016 766,60

bežné príjmy RO

14 387,33

Bežné výdavky spolu

862 678,64

z toho : bežné výdavky obce

407 399,67

bežné výdavky RO

455 278,97

Bežný rozpočet

168 475,29
5 165,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

5 165,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

120 536,41

z toho : kapitálové výdavky obce

100 236,57

kapitálové výdavky RO

20 299,84

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-115 371,41
53 103,88
18 488,33
34 615,55

Príjmové finančné operácie

49 939,27

Výdavkové finančné operácie

47 361,70

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

2 577,57
1 086 258,20
1 030 576,75
55 681,45
18 488,33
37 193,12

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 34 615,55 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 a podľa osobitných predpisov v sume 18 488,33 EUR navrhujeme použiť
na:
- tvorbu rezervného fondu
34 615,55 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 2 577,57 EUR, navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

2 577,57 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
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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 v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 281,- EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 21,38 EUR (zostatok na výdavk.účte ZŠ)
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 92,96 EUR
- dotácia zo ŽP-ochrana ŽP v sume 166,66 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od miestnych podnikateľov podľa
ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume 2 300,- EUR (LIGA-DHZ-nákup mašiny)
c) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde (neprevedené fin. prostriedky na samostatný bankový účet obce v r.
2016) v sume
907,33 EUR, (Obec Drienov-903,44 €- prevod v r. 2017, ZŠ-3,89 €)
d) finančné zábezpeky vo výške 15 000 ,- 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.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
37 193,12 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019
Skutočnosť
k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

1 086 258,20

1 072 381

999 245

993 845

1 016 766,60
5 165,00
49 939,27

994 715
0
71 866

993 445
0
46 056

988 045
0
39 968

14 387,33

5 800

5 800

5 800

Skutočnosť
k 31.12.2016

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

1 030 576,75

1 072 381

968 562

957 074

407 399,67
100 236,57

455 718
140 056

446 099
46 056

441 599
39 968

47 361,70
475 578,81

14 147
462 460

14 147
462 260

14 147
461 360

13

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

Skutočnosť
k 31.12.2015
2 489 457,13

Skutočnosť
k 31.12.2016
2 591 680,47

2 111 786,86

2 168 697,40

8 999,00

7 697,00

1 688 178,38

1 746 390,92

Dlhodobý finančný majetok

414 609,48

414 609,48

Obežný majetok spolu

377 357,80

421 745,36

391,49

1 679,64

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

265,05

Dlhodobé pohľadávky

0,00

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky

21 003,22

18 026,59

355 963,09

401 774,08

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

312,47

1 237,71

Skutočnosť
k 31.12.2015
2 489 457,13

Skutočnosť
k 31.12.2016
2 591 680,47

1 580 794,08

1 694 993,91

1 580 794,08

1 694 993,81

225 737,91

241 981,21

Rezervy

0,00

2 145,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

21,38

888,76

1 177,44

Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
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Krátkodobé záväzky

90 982,07

145 505,61

Bankové úvery a výpomoci

132 993,48

93 131,78

Časové rozlíšenie

682 925,14

654 705,35

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

na základe uvedených údajov sa zvýšila hodnota majetku obce, nakoľko v obci bola
realizovaná celková rekonštrukcia obecného rozhlasu, boli doplnené svetelné body na
verejnom osvetlení, výkup pozemkov na výstavbu parkoviska pri cintoríne

-

na účte 042 účtovaná jednotka vykazuje prírastok – nedokončené investície, ktoré sa
týkajú vypracovania projektových dokumentácií akými sú výstavba novej MŠ,
prestavba budovy na komunitné centrum

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

2 411,86

4 429,35

Pohľadávky po lehote splatnosti

33 252,09

32 801,37

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

91 524,55

145 505,61

Záväzky po lehote splatnosti

346,28

1 177,44

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

v stave pohľadávok po lehote splatnosti sú najmä daňové a nedaňové pohľadávky

-

medzi významné krátkodobé záväzky patria záväzky voči zamestnancom a záväzky
voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia a daňovému úradu za obdobie
12/2016

-

zvýšenie záväzkov bolo spôsobné neuhradením celkového záväzku za rekonštrukciu
obecného rozhlasu – keďže úhrada je realizovaná mesačne na základe splátkového
kalendára

9. Hospodársky výsledok

za 2016 - vývoj nákladov a výnosov za

konsolidovaný celok
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Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2015

1 017 897,84

Skutočnosť
k 31.12.2016

1 007 266,74

50 – Spotrebované nákupy

124 136,70

117 366,30

51 – Služby

110 584,89

125 698,47

52 – Osobné náklady

593 000,10

627 489,86

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

5 966,86
156 077,73

1 857,40
20,00
26 254,16
2,31
1 033 854,37

3 890,74
106 019,47

3 232,88
60,00
23 509,02
1,75
1 121 103,76

60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

26 613,62

28 638,25

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

537 536,15

605 945,46

12 679,14

20 314,19

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

33 018,97

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/

205,25

26 679,39

41,68

1 925,87

423 759,56

437 600,60

15 954,22

113 835,27

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 113 835,27 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
-

Celková náklady v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 poklesli, hlavne z dôvodu
poklesu nákladov na odpisy , keďže v r. 2015 bola časť nevymožiteľných pohľadávok
odpísaná

-

Celkové výnosy v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 sa zvýšili, nakoľko v roku 2016
došlo k lepšiemu výberu podielových daní a tým sa zvýšil podiel obce na týchto
daniach

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec, rozpočtová a príspevková organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a
transferov

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR
381 836

Okresný úrad-odbor školstva

Školstvo - normatív

Okresný úrad-odbor školstva

Školstvo – príspevok na učebnice

845

Okresný úrad-odbor školstva

odchodné

819

Okresný úrad – odbor školstva

Príspevok na školu v prírode

1 900

Okresný úrad – odbor školstva

Príspevok na lyžiarske kurzy

5 250

Okresný úrad – odbor školstva

Príspevok pre detí zo soc.znev.
prostredia
Odmena skladníka CO

1 090

Okresný úrad-odbor krízového
riadenia
Recyklačný fond
Okresný úrad-odbor školstva
Okresný úrad ŽP
Okresný úrad
ÚPSVaR Prešov

180,37

Príspevok z RF

2 814

Príspevok na výchovu
a vzdelávanie pre MŠ
Ochrana životného prostredia

3 147
202,03

Ministerstvo vnútra SR

Voľby
Hmotná núdza – strava a školské
potreby pre žiakov ZŠ a MŠ
REGOB

Ministerstvo vnútra SR

Matrika

3 001

Ministerstvo vnútra SR

Register adries – bežné výdavky

21,80

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

DHZ-bežné výdavky

2 000

1 846,40
2 763,82
712,80
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10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.2/2008 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové
určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Futbalový klub Drienov

príspevok

6 487,36

Šachový klub Drienov

príspevok

500

Kynologický klub Drienov

príspevok

200

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

príspevok

550

Únia žien

príspevok

600

SČK

príspevok

0

10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
a) obec
- Rekonštrukcia obecného rozhlasu
- Technické zhodnotenie požiarnej zbrojnice
- Sanácia oporného múru
- Výkup pozemku – parkovisko pri cintoríne
b) rozpočtová organizácia
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove ZŠ
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
-

Výstavba parkoviska pri cintoríne
Výstavba 4- triednej Materskej školy
Prestavba budovy na komunitné centrum
Rekonštrukcia budovy Detského zdravotného strediska
Zateplenie budovy Obecného úradu

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Vypracoval: Mgr. K.Golodžejová

Schválil: Mgr. Peter Tomko

V Drienove, dňa 22.11.2017
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Prílohy:
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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