Výročná správa obce Devičany
za rok 2013

Devičany, január 2014

Úvod

V súlade s ustanoveniami § 20 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
predkladáme výročnú správu a záverečný účet obce Devičany za rok 2013.
Ročná účtovná závierka bude overená audítorom . Správa audítora bude tvoriť
prílohu tohto materiálu.
Súčasťou tohto materiálu je:
- Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy za rok 2013
- Výkaz ziskov a strát za rok 2013
- Súvaha za rok 2013
- Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov
subjektu verejnej správy za rok 2013
- Poznámky za rok 2013
- Záverečný účet za rok 2013
- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2013
- Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu za rok 2013

Základná charakteristika obce Devičany
Obec Devičany ( ďalej len „obec“) je samostatným samosprávnym
územným a správnym celkom Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú
na území obce trvalý pobyt. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Identifikačné údaje:
Názov:
Adresa pre poštový styk:
IČO:
DIČ:
Právna forma:

Obec Devičany
Obecný úrad Devičany č. 75, 935 04
00587508
2021041814
Právnická osoba

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a ústavou Slovenskej republiky.
K 31.12.2013 mala obec Devičany 404 počet obyvateľov.

História obce
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1075.

Symboly obce
Symbolmi obce sú:
- Erb obce
- Pečiatka obce
- Zástava , vlajka a koruhva obce
a/ Erb obce má túto podobu: v modrom štíte vpravo zo zelenej pažite vyrastajúci
zlatý vinič s troma striebornými listami a dvoma zlatými strapcami hrozna,
vľavo strieborný prilietajúci pelikán, na hrudi preložený červenými kvapkami
krvi, kŕmiaci tri mláďatá rovnakých tinktúr v zlatom hniezde.
b/ Pečiatka obce Devičany je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a
kruhopisom OBEC DEVIČANY. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s
domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecným symbolom.

Kolopis : OBEC Devičany je umiestnený v hornej časti medzi kružia nad erbom
tak, že písmená sú otočené do stredu pečiatky. Vnútornú hranicu medzi kružia
tvoria dve sústredené kružnice, z ktorých menšia je tvarovaná tenšou čiarou.
Čiernobiela varianta erbu obce je umiestnená tak, že v najväčšej miere vyplňuje
stred pečiatkového poľa, s pätou zasahuje do medzi kružia.
c/ Zástava, vlajka a koruhva obce má túto podobu: vlajka, zástava a koruhva
obce je modrá 2/8, biela 1/8, zelená 2/8, červená 1/8 a žltá 2/8. Vlajka má
pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. Dvoma zástrihmi, siahajúcimi do
tretiny jej listu.
Zástava, vlajka a koruhva je trojcípa, zástrihy sú vždy pravouhlé.
Služby v obci poskytujú:
Predajňa – domacinakup – Mária Jahelková / od 2.4.2001/
Pohostinstvo – M-PUB SKSKO v.o.s prevádzka Devičany 175 / od 1.9.2007/
COOP Jednota SD Devičany
Priemysel v obci :
V obci Devičany sa nachádzajú firmy:
- SHR Ing. Pavel Gunár
- SHR PEKOB Peter Koblen
- SHR Marcela Nemcová
- SHR Daniel Lehocký
- SHR Devičany Ján Híc
- SHR Devičany Daniel Híc
Organizačná štruktúra obce
Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce, ktorí sú volení na
4-ročné volebné obdobie. Obecné zastupiteľstvo pozostáva z 5 poslancov.
Starosta obce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce.
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce.
Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad zabezpečuje odborné,
administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh územnej
samosprávy obce, vyplývajúce pre obec z osobitných predpisov.
Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov, po uplynutí tohto
obdobia pracovnoprávny vzťah k obci končí. Obecné zastupiteľstvo má právo
hlavného kontrolóra odvolať. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.

Starostka obce :
- Mgr. Monika Slížiková
Poslanci obecného zastupiteľstva:
- Ing. Dana Lančaričová
- Ľubica Hícová
- Ľubica Lukáčová
- Ing. Eva Hrtánková
- Mgr. Ján Križan
Hlavný kontrolór obce :
- Mária Šimková
V roku 2013 hlavný kontrolór pracoval v zmysle plánu práce schváleného
Obecným zastupiteľstvom.
Zamestnancom obce sú:
-Bc.Ľubica Bátovská – samostatná referentka
Komisie pri Obecnom úrade v Devičanoch:
-Inventarizačná komisia
-Poriadková komisia
-Ekonomická komisia
-Komisia CO+KR
-Komisia na ochranu verejného záujmu
-Krízový štáb
Schválené právne normy obce Devičany:
-Pracovný poriadok
-Poriadok odmeňovania
-Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
-Organizačný poriadok Obecného úradu Devičany
-Podpisový poriadok
-Rokovací poriadok komisií OZ
-Rokovací poriadok OZ
-Štatút obce Devičany
-Zásady tvorby a čerpania prostriedkov Rezervného fondu
-Zásady upravujúce pracovné cesty a vyplácanie náhrad pri pracovných cestách
v pôsobnosti obce Devičany
- Smernica sociálneho fondu
-Pravidlá hospodárenia z rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné
a propagačné účely Obce Devičany
- Obeh účtovných dokladov

- Vnútro organizačná smernica pre výkon finančnej kontroly
- Vnútorný predpis na vedenie pokladne
- Vnútorný predpis o evidovaní a odpisovaní a účtovaní majetku
- Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Devičany
-Vykonávací predpis o hospodárení s prostriedkami rozpočtu obce Devičany
(rozpočtové pravidlá )
- Štatút obecnej knižnice
-Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva
Rozpočtové organizácie:
Obec Devičany nemá RO a PO.
Obec Devičany má vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Devičany a urbanistickú štúdiu , ktoré boli schválené Obecným
zastupiteľstvom , pričom ich vypracovanie vyplýva zo zákona NR SR č.
503/2001Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.
V týchto dôležitých dokumentoch boli stanovené strategické ciele obce
Devičany na roky 2007-2013 ktorými je obec povinná sa zaoberať.

Náklady a výnosy za rok 2013
Od 1.1.2009 sa v samospráve uplatňuje nová metodika akruálneho
účtovníctva, podľa ktorého sa náklady a výnosy účtujú v časovom období,
s ktorým súvisia. Nová metodika účtovania a vykazovania vo verejnom sektore
prinesie efektívnejšie riadenie verejných financií a zosúladí účtovníctvo vo
verejnom sektore na Slovensku s medzinárodnými účtovnými štandardami pre
verejný sektor.
Akruálny princíp je všeobecne uznávanou účtovnou zásadou. Podstatou tejto
zásady je zohľadnenie všetkých nákladov a výnosov v účtovnom období,
v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo vyrovnania iným
spôsobom.
Z dôvodu prechodu na novú metodiku účtovania od 1.1.2009 vyplynuli tieto
najdôležitejšie povinnosti pre našu účtovnú jednotku:
-evidencia majetku – nová požiadavka na analytickú evidenciu dlhodobého
majetku. Majetok sa musí evidovať podľa subjektov, ktorými bol obstaraný
alebo podľa zdrojov financovania.
-časové rozlíšenie nákladov a výnosov – zistiť platby vopred, platby pozadu
(nájomné, predplatné, poistné, ...)
-opravné položky – zistiť prechodné zníženie hodnoty dlhodobého majetku,
zistiť pohľadávky, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne
alebo sčasti nezaplatí, sporné pohľadávky, nepremlčané pohľadávky, zistiť

prechodné zníženie hodnoty zásob, dočasné zníženie úžitkovej hodnoty zásob (
nepotrebné, nadbytočné zásoby,...)
-rezervy – zistiť prebiehajúce a hroziace súdne spory, nevyčerpané dovolenky,
vrátane sociálneho poistenia za rok 2013
, nevyfakturované dodávky a služby, odstupné, odchodné, plnenia pre
pracovníkov pri životných jubileách, náklady na overenie účtovnej závierky,
stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy, pokuty a penále,....
-odpisový plán – prehodnotiť odpisový plán a zaradenie majetku do
jednotlivých odpisových skupín. Zostaviť odpisový plán.
Nová metodika si vyžaduje kvalitné vzdelanie a kvalifikáciu
účtovníkov, pri predkladaní potrebných dokladov a podkladov na spracovanie
účtovných závierok. Priebežne sa zúčastňujeme školení organizovaných RVC
Nitra týkajúcich sa akruálneho účtovníctva a zavedenia nových postupov
účtovania pre obce od 1.1.2009.
Porovnaním výnosov a nákladov vzniknutých v účtovnom období sa
zistí výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorý vyjadruje zmenu
majetku účtovnej jednotky. Ak sú výnosy vyššie ako náklady, výsledok
hospodárenia je kladný a nazýva sa zisk. Majetok obce rastie o hodnotu zisku.
Ak sú výnosy nižšie ako náklady, výsledok hospodárenia je záporný a označuje
sa ako strata. Majetok obce klesá o hodnotu straty.

Transfery
Transfery sú v účtovníctve chápané širšie než podľa terminológie
rozpočtovou klasifikáciou.
Transfery v účtovníctve zahŕňajú:
- Transfery medzi subjektami verejnej správy navzájom
- Transfery od subjektov verejnej správy cudzím jednotkám
- Transfery z rozpočtu EÚ (granty)
- Transfery od cudzích subjektov verejnej správy
Pojem transfery označuje aj vzájomné vzťahy medzi účtovnými jednotkami
rozpočtového, mimorozpočtového, peňažného a nepeňažného charakteru.
Pre účely zobrazenia koncepcie transferov podľa novej metodiky účtovníctva sú
subjekty verejnej správy a ostatné subjekty rozdelené do štyroch skupín:
- Ústredná správa ( napr. štátna správa, ministerstvá,...)
- Územná samospráva (obec, mestá, VÚC,RO,PO,.....)
- Špeciálna skupina verejnej správy (zdravotné poisťovne, sociálna poisť.)
- Ostatné subjekty (podnikatelia, nadácie, rôzne združenia,...)
Transfery sa rozlišujú na:
-bežné
-kapitálové

Platí pravidlo, že transfery prijaté neovplyvňujú výsledok hospodárenia účtovnej
jednotky a transfery poskytnuté ovplyvňujú výsledok hospodárenia účtovnej
jednotky.
Zároveň platí, že kapitálové a bežné transfery od cudzích subjektov
prostredníctvom obce pre svoje subjekty, sa v obci nezobrazí ani ako náklad ani
ako výnos, pretože obec je v tomto prípade pre tieto transfery len akousi –
„prechodnou stanicou“.

Rozdelenie zisku za rok 2013
Za rok 2013 činili výnosy
132.889,48 € a náklady 127.385,50 €
Výsledok hospodárenia po zdanení je zisk + 5.491,19 €.
Účtovná jednotka vykazuje kladný výsledok hospodárenia za rok 2013, ktorým
je zisk v čiastke 5.491,19 € zúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov.
Vlastné imanie 414.540,01 € - Súvaha riadok 116.
Záverečný účet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce za
rok 2013. Príjmy bežného rozpočtu celkom : 119.454,43 € a bežné výdavky
obce za rok 2013 činia 93.467,90 €.
Výsledok hospodárenia z bežného rozpočtu je prebytok 25.986,53 €.
Vyhodnotenie roku 2013
Rozpočet obce pre rok 2013 bol schvaľovaný v súlade s PHSR obce Devičany.
Dôraz bol kladený najmä na priority 1 a 2.
V rámci priority 1 -Rozvoj občianskej vybavenosti a zvýšenie kvality
životného prostredia
bod 1.1 – Regenerácia a rozvoj obce boli rozpočtované aktivity:

Rozpočtované

Preinvestované

/eur/

/eur/

1048,63

1048,63

ŠR,

09.05.2013

9,41

9,41

OCÚ

spolu

1058,04

1058,04

15.8.2013

Rekonštrukcia Zemianky
studničky- Dotácia 11.10.2013

1540

1540

26.11.13 MAS NSK

404,27

404,27

OCÚ

17.057,50

17.057,5

OCÚ

19.899,60

19.899,6

OCÚ

spolu

38.655,43

Názov aktivity

Oprava cestnej infraštruktúry

zdroj

poskytnutie fin.prostriedkov zo ŠR

Rekonštr. COOPodvodnenie,zateplenie
Rekonštrukcia ohrady cintorína

Bod 1.2 - Ochrana životného prostredia boli rozpočtované aktivity:
Názov aktivity

Realizácia technických opatrení
na zabezpečenie
protizáplavových opatrení –
prečistenie jarkov

Rozpočtované

Preinvestované

/eur/

/eur/

9424

2624,94

zdroj

OCU

V rámci Priority 2 – Rozvoj vzdelania, kultúry a športu
bod 2.1 – Podpora vzdelávania a kultúrno - spoločenského života boli
rozpočtované aktivity:

Názov aktivity

Organizovanie tradičných
spoločenských podujatí: Karneval
- Mikuláš
- Silvester

Podpora športových aktivít –
športový deň obce

Podpora kultúrnych aktivít
Hrušov

Rozpočtované

Preinvestované

zdroj

/eur/

/eur/

80

47,59

OCÚ

282

281,87

OCÚ

166

230

OCÚ

0

OCÚ

NSK- 400,00
350

366,88

OCÚ
NSK 400,00

1000

1005,61

OCÚ

Vplyvom svetovej hospodárskej krízy a jej dopadu na financovanie obcí, boli aj
v roku 2013 obmedzené investičné aktivity obce. Prefinancované boli len
aktivity nevyhnutné pre chod obce.

Priority pre rok 2014
Pre rok 2014 obec vyčlenila tri hlavné priority:
1. rekonštrukcia ohrady cintorína – vlastné zdroje
2. likvidácia čiernych skládok odpadu- vlastné zdroje
3. monografia obce – vlastné zdroje
4. oprava šatní a požiarnej zbrojnice- vlastné zdroje

Obec aj pre rok 2014 podala tri žiadosti o dotáciu:
1. Dotáciu na podporu športu na NSK – Športový deň obce
2. Dotáciu na podporu kultúry - Monografia
3. Dotáciu -Program obnovy dediny-Zelená dedina

Vzhľadom na rozsiahlosť predpokladaných investící obec neplánuje iné
investičné aktivity.

V Devičanoch, dňa 30.1.2014
Vypracovala: Bc. Ľubica Bátovská

Mgr. Monika Slížiková
starostka obce

