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Záverečný účet Obce Rejdová za rok 2011 

 

 Po skončení rozpočtového roka obec Rejdová spracovala údaje o rozpočtovom 

hospodárení do Záverečného účtu Obce Rejdová. Povinnosť zostaviť záverečný účet obce 

vyplýva zo zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov. 

 Záverečný účet Obce Rejdová za rok 2011 je spracovaný v zmysle §16 uvedeného 

zákona,  obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa § 10 ods. 3 

v súlade s rozpočtovou klasifikáciou (rozpočtové hospodárenie), bilanciu aktív  a pasív, 

prehľad o poskytnutých zárukách, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení 

príspevkových a rozpočtových organizácií a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej 

činnosti. 

Podkladom pre vypracovanie tohto Záverečného účtu Obce Rejdová, ako súhrnného 

dokumentu, je účtovníctvo a iná evidencia vedená mimo účtovníctva o hospodárení 

a nakladaní s verejnými prostriedkami a účtovné a finančné výkazy za hodnotené obdobie. 

Skutočné výsledky sa porovnávajú k schválenému rozpočtu. 

 Prerokovanie záverečného účtu v obecnom zastupiteľstve sa uzatvára jedným 

z výrokov: 

 celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 

 celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 

 

Ak sa schváli záverečný účet s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať 

opatrenia na nápravu nedostatkov. 

Návrh Záverečného účtu Obce Rejdová prerokuje obecné zastupiteľstvo najneskôr do 

šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. 

 

V Rejdovej, 17. 4. 2012 

 

 

        Ing. Ján Valentík 

           starosta obce 
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A.  ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE 

 

  

Obec Rejdová sa pri svojom hospodárení riadi zákonmi a opatreniami, ktoré platia pre 

rozpočtové organizácie. V prvom rade je to zákon o rozpočtových pravidlách č. 523/2004 Z.z. 

v znení neskorších zmien a doplnkov a zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a 

doplnkov, z ktorých vyplýva, že od roku 2009 platí aj pre samosprávu povinnosť zostavovať 

svoje rozpočty v programovej štruktúre. 

Pre členenie rozpočtu slúži rozpočtová klasifikácia, ktorá bola ustanovená opatrením MF SR 

č. 24501/2003-92, ktoré platia v znení opatrenia MF/010175/2004-42, č. MF/10717/2004-74, 

č. MF/24523/2005-313 a č. MF/009212/2008-421.  

  

Finančné hospodárenie Obce Rejdová sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený obecným 

zastupiteľstvom zo dňa 31.marca 2011 uznesením č.6 bod c). Schválený rozpočet sa počas 

roka upravoval podľa potreby.  

 

Rozpočet bol upravený: 

prvá zmena schválená dňa 28.6.2011 uznesením č. 9 bod f), 

druhá zmena schválená dňa 30.11.2011 uznesením č. 14 bod i), 

tretia zmena schválená dňa 30.12.2011 rozpočtovým opatrením č. 1/2011. 

 

 Záverečný účet obce za rok 2011 je vypracovaný v súlade s § 16 ods. 5 zák. č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a obsahuje tieto náležitosti:  

- údaje o plnení rozpočtu,  

- bilancia aktív a pasív,  

- prehľad o stave a vývoji dlhu,  

- údaje o hospodárení rozpočtových organizácií  

- hodnotenie plnenia programov. 

 

 

I. Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2011 

 

Záverečný účet v časti údaje o plnení rozpočtu obsahuje porovnanie údajov skutočnosti vo 

vzťahu k schválenému a upravenému rozpočtu. Upravený rozpočet predstavuje schválený 

rozpočet zmenený rozpočtovými opatreniami podľa ustanovenia §14 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. Súčasťou je prehľad o operatívnej evidencii vykonaných 

rozpočtových opatrení v priebehu rozpočtového roka. 

Tieto údaje sa preberajú z podkladov finančných výkazov obce. Na rozpočet obce je 

napojený rozpočet jej rozpočtovej organizácie – ZŠ Rejdová. Príjmová časť rozpočtu 

obsahuje údaje o vlastných príjmoch ZŠ a výdavková časť výšku transferov poskytnutých na 

prenesené kompetencie ZŠ. 
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I.A Plnenie príjmov rozpočtu 

Ukazovateľ 
Príjmy 

Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený Plnenie % plnenia 

Daňové príjmy  206 400 206 400 195 418,08 94,68 

Výnos dane územnej samospráve  174 667 174 667 167 842,23 96,09 

Daň z majetku  25 000 25 000 20 910,35 83,64 

Miestne dane a poplatky  6 733 6 733 6 665,50 99,00 

Nedaňové príjmy  12 215 20 722 23 488,97 113,35 

Príjmy z prenájmu  1 580 1 580 2 673,60 169,22 

Administratívne poplatky  0 0 348,50 0,00 

Predaj tovaru, materiálu a služieb 6 500 6 500 8 192,22 126,03 

Stravovanie zamestnancov 2 300 2 680 2 527,22 94,30 

Úroky z domácich vkladov  30 30 19,46 64,87 

Iné nedaňové príjmy  845 1 312 1 107,97 84,45 

Vlastné príjmy RO - ZŠ  960 8 620 8 620,00 100,00 

Granty a transfery  339 251 365 621 367 380,80 100,48 

Granty na rozvoj kultúry a športu  600 1 948 1 948,40 100,02 

Transfery v rámci verejnej správy:   338 651 363 673 365 432,40 100,48 

z toho: bežný transfer pre ZŠ z KŠÚ 311 635 313 923 313 923,00 100,00 

          aktivačná činnosť  2 500 2 500 2 751,50 110,06 

          protipovodňové opatrenia 0 8 400 8 369,66 99,64 

         strava detí v HN 11 000 11 000 12 438,94 113,08 

         rodinné prídavky 3 170 3 170 3 235,33 102,06 

         školské potreby pre deti v HN 2 400 2 400 2 473,40 103,06 

        dotácia na výchovu a vzdelávanie MŠ 1 066 1 127 1 127,00 100,00 

         evidencia obyvateľov  250 250 240,57 96,23 

         sčítanie obyvateľstva 0 773 773,00 100,00 

         dotácia z KSK na GFF 6 600 5 100 5 100,00 100,00 

         oprava KD a OcU - Úrad vlády SR 0 15 000 15 000,00 100,00 

Bežné príjmy celkom  557 866 592 743 586 287,85 98,91 

Kapitálové príjmy  200 000 110 110,00 100,00 

Z predaja bytov, budov a pozemkov  200 000 110 110,00 100 

Rozpočtové príjmy spolu  757 866 592 853 586 397,85 98,91 

Finančné operácie  36 712 36 712 36 711,65 100,00 

prevody z fondov obcí a nevyčerpaných 
dotácií minulých období 

31 081 31 081 31 080,75 100,00 

nevyčerpané účelovo určené prostriedky 
ZŠ 

5 434 5 434 5 433,76 100,00 

nevyčerpané účelovo určené prostriedky  197 197 197,14 100,00 

Príjmy celkom  794 578 629 565 623 109,50 98,97 
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Plnenie príjmov rozpočtu za rok 2011 bolo nasledovné:  

 

 

B e ž n é    p r í j m y           rozpočet  584 123  €       plnenie 586 287,85 € 

11..  DDaaňňoovvéé  pprrííjjmmyy                                                      rroozzppooččeett      220066    440000    €€                        ppllnneenniiee    119955  441188,,0055    €€  

 

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  174 667 €. Plnenie tejto dane 

je k 31. 12 .2011 v sume 167 842,23 €, čo je 96,09 %.  

 

1.2. Daň z nehnuteľnosti – rozpočet 25 000 €. Plnenie dane bolo v sume  20 910,35 €, čo 

predstavovalo 83,64 %. Za rok 2011 evidujeme nedoplatky v hodnote 3 844,20 €, z čoho 

nedoplatok na dani vo výške 3 730,18 € evidujeme u jedného daňovníka, u ktorého je 

predpoklad zaplatenia celej dlžnej sumy do apríla 2012. 

 

1.3 Ostatné miestne dane v členení: 

Daň za psa bola rozpočtovaná vo výške 495 €, skutočné plnenie bolo vo výške 516,52 €, čo 

predstavuje plnenie na 104,44 %. 

Daň za ubytovanie bola rozpočtovaná vo výške 600 €, skutočné plnenie vo výške 928,29 €, čo 

predstavuje plnenie na 154,67 %. 

Daň za nevýherné hracie automaty bola rozpočtovaná vo výške 33 €, skutočné plnenie vo 

výške 68,- € predstavuje plnenie na 206,06 %.  

 

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad -  rozpočet 5 560 €. Plnenie 

za rok je v sume 5 152,69 €, čo je 92,68 %. Aj keď ide o celkom dobré plnenie, stále 

evidujeme pohľadávky na tomto poplatku.  Podrobnejšie tento stav rozoberáme v časti III. 

pohľadávky a záväzky.  

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:  

adu z domácností fyzických osôb a  právnických osôb,  

 

žby verejnej zelene, parkov, cintorínov,  

 

 

 

Výdavky na túto činnosť každoročne vzrastajú v súvislosti so zvyšovaním odvezených ton. V 

tejto oblasti je jednoznačne potrebné prijať opatrenia na zníženie výdavkov, alebo zvýšiť 

sadzby poplatku za odvoz TKO, pretože predpis vykrýva výdavky za odvoz odpadu a 

uloženia na skládku len na 45,09 %. 

 Rozpočet bol navýšený o 3 000 € oproti schválenému. Skutočné výdavky v roku 2011 

predstavujú výšku 12 314 €. V zmysle  VZN je sadzba poplatku na osobu a deň 0,023 €. 
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22..  NNeeddaaňňoovvéé  pprrííjjmmyy                                                                    rroozzppooččeett    1122  110022    €€                      ppllnneenniiee  1144  886688,,9977  €€                                                                

 

2.1. Príjmy z prenájmu – rozpočet 1 580 €. Skutočné príjmy boli vo výške 2 673,60 €, čo 

predstavuje plnenie 169,24 %. Obec prenajala pozemky PD Rejdová, avšak v tomto roku 

neprijala žiadne nájomné. Príjem za prieskum územia je vo výške 869 € a príjem z prenájmu 

budov, strojov, prístrojov, zariadení a hrobových miest je vo výške 1 804,60 €.  

 

2.2. Administratívne a správne poplatky – rozpočet 0 €, skutočné plnenie bolo vo výške 

348,50 €. Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. 

z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – osvedčenie dokladov, osvedčenie 

podpisu, vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, žiadosť o povolenie výrubu 

a pod. 

 

            2.3. Príjmy za predaj tovaru a služieb - rozpočet 6 500 €, skutočné plnenie bolo vo výške 

8 192,22 €, čo je 126,03 % plnenie. Príjmy za používanie faxu, kopírovanie. uloženie 

odpadu, predaj odpadových nádob, poplatky za služby, opatrovateľskú službu,  platba za 

reláciu v rozhlase, príjem z Výstupu na Stolicu, príjem z GFF, za predaj tričiek a iné.  

2.4.  Príjem  za stravovanie od zamestnancov - rozpočet 2 680  €. Skutočné plnenie 

2 527,22 € predstavuje 94,29 % plnenie. 

2.5.  Prijaté úroky z vkladov - rozpočet 30 €, skutočnosť 19,46 €  predstavuje 63,33 % 

plnenie. 

2.6.  Ostatné nedaňové príjmy - rozpočet 1 312 €, skutočné plnenie 1 107,97 € predstavuje 

84,45 %  plnenie. Predmetné príjmy zahŕňajú platby rodičov za MŠ, príjem od rodičov za 

stravovanie detí v HN, príjem z recyklačného fondu, príjem z pokút a ostatné príjmy. 

  

  

VVllaassttnnéé  pprrííjjmmyy  RROO  ––  ZZŠŠ  RReejjddoovváá                                            rroozzppooččeett  88  662200  €€                    ppllnneenniiee  88  662200,,0000  €€                                                              

 Vlastné príjmy ZŠ boli rozpočtované vo výške 960 €, čo tvorilo príjem od rodičov za ŠKD. 

Počas roka boli upravené na sumu 8 620 €. Nárast predstavuje príjem od cudzích stravníkov 

na úhradu réžie v ŠJ vo výške 4 560 € a výhra z Ekofondu vo výške 3 100 €.          

  

  

  

  

  



                                                                                 Záverečný účet Obce Rejdová za rok 2011 Stránka 7 

 

33..  GGrraannttyy  aa  ttrraannssffeerryy                                                                      rroozzppooččeett    336655  662211  €€                        ppllnneenniiee    336699  001155  €€                                                                

Podrobný rozpis prijatých grantov a transferov je v tabuľke v časti I.A. V roku 2011 obec 

získala od sponzorov dary a sponzorské príspevky na rozvoj kultúry a športu vo výške 

1 948,40 €. Boli to granty určené predovšetkým na usporiadanie Gemerského folklórneho 

festivalu a na Výstup na Stolicu.  

Košický samosprávny kraj prispel na usporiadanie Gemerského folklórneho festivalu sumou 

5 100,- €, čo je menej o 1 500 € oproti schválenému rozpočtu.  

Na základe dohody uzatvorenej s ÚPSVaR obec v mesiacoch jún – september zamestnala 4  

pracovníkov na realizáciu opatrení pri protipovodňovej činnosti.  Dotácia bola hradená 80% 

z ESF, 15% zo štátneho rozpočtu a 5% spoluúčasťou obce. Dotáciu poskytol aj Slovenský 

vodohospodársky podnik vo výške 217,- €. 

V roku 2011 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľstva, na ktoré obec dostala dotáciu 773 €. 

Dotácia z Úradu vlády SR určená na bežné výdavky pri oprave kultúrneho domu a obecného 

úradu vo výške 15 000,- € bola na účet obce prijatá v decembri 2011. Práce budú prevedené 

v roku 2012, kedy bude dotácia aj vyúčtovaná a výdavky budú rozpočtované v roku 2012. 

 

  

K a p i t á l o v é   p r í j m y            rozpočet  110 €         plnenie 110 €  
 
 
22..  NNeeddaaňňoovvéé  pprrííjjmmyy                                                                                    rroozzppooččeett    111100    €€                                          ppllnneenniiee  111100  €€                                                                

 

1.1. Príjem z predaja pozemkov - rozpočet 110 €, plnenie 110 €. 

 

 

 

 

 

Finančné operácie príjmové           rozpočet  36 712 €           plnenie 36 711,65 €  
 

 

Prevody zostatkov peňažných fondov z predchádzajúceho obdobia .........    31 080,75 € 

Zostatok z minulých rokov ZŠ  ....................................................................        5 433,76 € 

Nespotrebovaný transfer – rodinné prídavky ............................................             51,06 € 

Nespotrebovaný transfer – REGOB ............................................................             60,63 € 

Nespotrebovaný transfer – MŠ učebné pomôcky .......................................             85,45 € 
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I. B.  Plnenie výdavkov rozpočtu 
 

Ukazovateľ 

Výdavky 

Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený Plnenie 

% 
plnenia 

  

Oddiel 01 Všeobecné verejné služby  152 195 114 680 108 571,11 94,67 

01.1.1.6 Obce - samospráva   149 845 111 557 105 896,86 94,93 

01.1.1.6 Obce - poslanci  1 500 1 500 1 165,81 77,72 

01.1.1.6 obce - sčítanie obyvateľov 0 773 773,00 100,00 

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť  850 850 735,44 86,52 

Oddiel 03 Verejný poriadok a bezpečnosť  1 894 1 894 1 456,81 76,92 

03.2.0 Ochrana pred požiarmi  1 894 1 894 1 456,81 76,92 

Oddiel 04 Ekonomická oblasť  5 480 8 915 9 789,82 109,81 

04.5.1 Cestná doprava  0 1 715 1 644,00 95,86 

04.5.1 Aktivačná činnosť 5 480 6 900 7 818,25 113,31 

04.5.1 Príspevok Eurobusu  0 300 327,57 109,19 

Oddiel 05 Ochrana životného prostredia  9 100 12 100 12 314,18 101,77 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi  9 100 12 100 12 314,18 101,77 

Oddiel 06 Bývanie a občianska vybavenosť  2 450 14 750 15 807,06 107,17 

06.2.0 Rozvoj obcí - Protipovodňová činnosť 0 9 540 10 244,92 107,39 

06.2.0 Rozvoj obcí - verejná zeleň   0 1 760 1 912,44 108,66 

06.4.0 Verejné osvetlenie   2 450 3 450 3 649,70 105,79 

Oddiel 07  Zdravotníctvo 0 0 408,00 0,00 

07.2.3 Stomatologická ambulancia 0 0 408,00 0,00 

Oddiel 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 16 300 12 300 12 069,47 98,13 

08.2.0 Športová a kultúrna činnosť  6 000 4 500 3 644,22 80,98 

08.2.0 Súbor Hôra  0 500 633,68 126,74 

08.2.0 Gemerský folklórny festival - dotácia 
KSK  6 600 5 100 5 100,00 100,00 

08.2.0 Knižnica 400 400 254,10 63,53 

08.3.0 Miestny rozhlas  2 000 500 492,42 98,48 

08.4.0 Dom smútku  1 300 1 300 1 945,05 149,62 

Oddiel 09 Vzdelávanie  371 463 409 375 397 571,83 97,12 

09.1.1.1 Predškolská výchova - MŠ   36 080 37 560 38 225,94 101,77 

09.6.0.1 Školské stravovanie - ŠJ ZŠ  0 16 059 16 444,81 102,40 

09.2.1 Transfer pre ZŠ  335 383 355 756 342 901,08 96,39 

Oddiel 10 Sociálne zabezpečenie  4 000 17 400 19 045,15 109,45 

10.2.0 Staroba - Klub dôchodcov  0 550 528,21 96,04 

10.2.0.Príspevok na stravovanie dôchodcov  0 0 227,00   

10.2.0.2 Opatrovateľská služba  4 000 3 450 3 377,62 97,90 

10.7.0 Pomoc v hmotnej núdzi zo ŠR  0 13 400 14 912,32 111,29 

Bežné výdavky  562 882 591 414 577 033,43 97,57 

Kapitálové výdavky 210 000 0 0,00 0,00 
05.1.0 Výstavba kanalizácie 210 000 0 0,00 0,00 

Rozpočtové výdavky spolu 772 882 591 414 577 033,43 97,57 

Finančné operácie výdavkové 0 0 0,00 0,00 

Výdavky spolu  772 882 591 414 577 033,43 97,57 
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Výdavky v roku 2011 v členení podľa funkčnej klasifikácie boli čerpané nasledovne:  

 
Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby  

Patria sem výdavky verejnej správy, ktoré máme členené na samosprávu, poslancov,  

finančnú a rozpočtovú oblasť a sčítanie obyvateľov.  

Samospráva a poslanci svoj rozpočet v čiastke  113 057 € čerpala na 94,61 %, čo je vo 

finančnom vyjadrení 107 062,67 €. Mzdy a odvody boli na samospráve čerpané v sume 

67 026,62 €. Realizácia týchto výdavkov je v súlade so zákonom o verejnej službe s 

príslušným zatriedením zamestnancov. Podľa jednotlivých skupín bolo čerpanie na energie 

6 639,17 € – 112,82 %, nákup výpočtovej techniky 1 505,02  € - 60,20 %, poštové 

a telekomunikačné služby čerpanie 2 776,06 € - 86,75 %, materiálové výdavky (nákup 

kancelárskych potrieb, kníh, časopisov, novín, čistiacich prostriedkov, tlačív, tonerov a iných 

vecí pre chod úradu) vo výške 3 168,12 € - 82,92%, dopravné (Škoda Octavia, V3S, DH)  

4 737,24 € – 104,64 % (v tom napr. na PHM, maziva, oleje a kvapaliny  2 647,16 €, poistenie 

1 333,90 €, údržba 756,18 €). Reprezentačné výdavky boli čerpané na 86,40 %, čo 

predstavuje výšku 866,12 €. Poistenie budov a objektov 578,07 € – 105,09 %. V skupine 

služby bolo čerpanie 12 230,48 €, čo bolo 80,28 % - v tom sú všeobecné služby, vypracovanie 

štúdií, audítorské služby, stravovanie zamestnancov, školenia, propagácia a reklama a pod.) 

V položke poslanci OZ bol rozpočet 1 500 € a čerpanie predstavuje čiastku 1 065,81 € na 

odmeny za výkon funkcie poslanca – 71,07 % čerpanie..  

Transfery predstavovali čiastku 799,- € – išlo o podiel obce na financovaní SOcÚ – 

stavebného a školského.  

Finančnú a rozpočtovú oblasť predstavuje financovanie výdavkov na poplatky bankám 

z bežných tuzemských vkladov . Išlo o čiastku 735,44 €, ktorá bola krytá rozpočtom obce.  

Sčítanie obyvateľov – bolo v plnom rozsahu financované zo štátneho rozpočtu a 

predstavovalo sumu 773,- €.  

  

 

Oddiel - 03 Verejný poriadok a bezpečnosť.  

Ochrana pred požiarmi – financovanie výdavkov na prevádzku požiarnej zbrojnice a 

požiarnej techniky. Čerpanie bolo na 76,93 %, čo predstavuje 1 456,81 €. Členom DHZ boli 

zakúpené pracovné odevy v čiastke 644,- €. Ročná čiastka PZP za hasičské auto predstavuje 

193,96 €   

 

Oddiel - 04 Ekonomická oblasť  

V ekonomickej oblasti v pododdiely cestná doprava bolo čerpanie výdavkov na 109,83 %. 

Ide o financovanie výdavkov na cestnú dopravu, kde bolo čerpanie 95,86 %, čo predstavuje 

1 644,- €, ktoré boli vynaložené na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách. Ďalej to 

bolo financovanie aktivačnej činnosti v čiastke 7 818,25 €, čo predstavuje plnenie 113,32%. 

Išlo o výdavky na nákup náradia, pracovných a ochranných pomôcok pre AČ,  mzdu 

a odvody koordinátora. Tieto výdavky boli sčasti kryté refundáciou z ÚPSVaR. Bežné 

čistenie miestnych komunikácií bolo zabezpečované počas celého roka občanmi zaradenými 

do aktivačnej činnosti.  

 

Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia  

Nakladanie s odpadmi  zabezpečuje zber, odvoz a uloženie odpadov z domácností a od 

organizácií. Výdavky boli čerpané v čiastke 12314,18  €, čo bolo 101,77 % čerpanie. Tieto 

výdavky majú krytie v príjmoch z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
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Oddiel - 06 Bývanie a občianska vybavenosť  

Bývanie a občianska vybavenosť – predstavuje tri skupiny výdavkov.  

Ide o zmluvy uzavreté s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci projektu realizácie 

protipovodňových opatrení, kde boli výdavky v čiastke 10 244,92 €. Tieto sú prevažne kryté 

príjmami - refundáciou z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 50j zákona NR SR 

č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Z týchto finančných prostriedkov boli financované mzdy a odvody pre 

4 zamestnancov v čiastke 9 203,03 €. V rámci tovarov a služieb boli výdavky v čiastke 

1 170,40 €. Z týchto financií sa v roku 2011 zabezpečovali hlavne práce pri čistení miestnych 

tokov.  

Rozvoj obcí – verejná zeleň. Výdavky boli na údržbu verejnej zelene a predstavovali čiastku 

1 912,44 €. Predstavovalo to kosenie verejnej zelene v obci, kosenie cintorína, orezávanie 

kríkov a výsadba kvetov na verejných priestranstvách.  

Verejné osvetlenie – čerpanie rozpočtu v čiastke 3 649,70 € je plnené na 105,79 % a to na 

elektrickú energiu za verejné osvetlenie, kde bolo vynaložených 2 483,- €, čo bolo oproti 

predchádzajúcemu roku prekročenie o 557 €.  .  

 

Oddiel – 08  Rekreácia, kultúra a náboženstvo  
Tento oddiel zahŕňa pomerne veľký rozsah činnosti. Športová a kultúrna činnosť zohľadňuje 

výdavky na prevádzku amfiteátra a akcie usporiadané obcou – Výstup na Stolicu, Deň matiek, 

Mesiac úcty k starším, Mikuláš a iné. Rozpočtovaná čiastka 4 500,- € bola čerpaná na 80,98 

%, čo je vo finančnom vyjadrení 3 644,22 €.  Najvyššiu položku čerpania predstavujú 

výdavky v sume 2 345,65  €, na usporiadanie Gemerského folklórneho festivalu, ktoré sú vo 

veľkej časti kryté príspevkami od sponzorov. Výdavky na Výstup na Stolicu boli vo výške 

1 080,33 €, ktoré sú taktiež čiastočne kryté príspevkami sponzorov a príjmami zo štartovného. 

Súbor Hôra – rozpočet 500 €, čerpanie 633,68 €, čo predstavuje 126,74 % čerpanie.  

Košický samosprávny kraj prispel na Gemerský folklórny festival dotáciou vo výške 5 100,- 

€, ktorá bola v plnej výške použitá a zúčtovaná. 

Výdavky na prevádzku knižnice boli rozpočtované vo výške 400 €, čerpanie bolo 254,10 €, 

čo predstavuje 63,53 čerpanie, na odmenu pracovníčky a nákup nových kníh.  

Miestny rozhlas – rozpočet 500,- €, čerpanie 492,42 €, čo je 98,48 čerpanie. Oprava MR vo 

výške 444,64 €. 

Dom smútku – rozpočet 1 300 €, čerpanie 1 945,05 €, čo je 149,62 % čerpanie. Najvyššiu 

položku čerpania predstavuje elektrická energia vo výške 1 509,82 €, požiarno-bezpečnostná 

dokumentácia vo výške 156,- € a odmena zamestnankyne 179,01 €. 

  

Oddiel – 09 Vzdelávanie  

Oddiel vzdelávanie zahŕňa predovšetkým výdavky na financovanie škôl a školských 

zariadení. Prenesené kompetencie – t.j. výdavky na výchovno-vyučovací proces, ktorý sa 

vykonáva v Základnej škole v Rejdovej a sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu 

prostredníctvom Krajského školského úradu Košice. Vo výdavkovej časti rozpočtu sú 

uvedené v položke transfer pre ZŠ.  

Originálne kompetencie sú financované z rozpočtu obce z výnosu dane územnej samospráve, 

v ktorej sú výdavky na originálne kompetencie napočítané v zmysle zák. č. 668/2004 Z.z o 

rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších zmien a 

doplnkov.  

Do originálnych kompetencií, ktoré vykonávajú služby v školách a školských zariadeniach sú 

v rámci samostatných právnych subjektov – rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce v Základnej škole - školský klub detí a školská jedáleň ZŠ.  
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Ďalšou originálnou kompetenciou, ktorá nemá právnu subjektivitu je Materská škola 

v Rejdovej.   

Materská škola  – rozpočet bol v čiastke 37 560 €, čerpanie predstavovalo čiastku 38 225,94 

€, čo je 101,77 %. Mzdy a odvody boli vyčerpané v čiastke 27 249,17 €. Tovary a služby boli 

čerpané v čiastke 10 976,77 €. Z toho na energie 5 849,13 €, poštovné a telefón 308,23 €, 

nákup učebných pomôcok z dotácie ŠR v sume 807,73 €, odborná literatúra 123,36 €, 

materiálové výdavky 903,01 € – nákup interiérového vybavenia, učebných pomôcok, 

čistiacich potrieb a i. Na služby bolo čerpaných 1 039,82 € – zabezpečila sa výmena 

elektrického bojlera, vysprávka steny v umývarke, oprava PC, požiarno-bezpečnostná 

dokumentácia, odborná skúška elektroinštalácie, čistenie odpadu a i. Výdavky na stravovanie 

zamestnancov boli v sume 1 723,50 €, poistenie budov a majetku 221,99 €. 

Prevádzka materskej školy bola vyfinancovaná v plnom rozsahu podľa potrieb.  

Školské stravovanie ŠJ pri ZŠ – rozpočet 16 059 € bol čerpaný vo výške 16 444,81 €, čo je 

102,40 %. Školskú jedáleň v roku 2011 v mesiacoch január – jún prevádzkovala Stredná 

odborná škola obchodu a služieb v Rožňave. V týchto mesiacoch pre deti rodičov v hmotnej 

núdzi ZŠ a MŠ boli z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnuté finančné prostriedky 

na stravovanie v čiastke 11 458,86 €. Príspevok od rodičov detí MŠ za stravovanie bol vo 

výške 130,27 €. Od 1.9.2011 prešla školská jedáleň do pôsobnosti obce a bola pričlenená 

k ZŠ. Nastala zmena v účtovaní – príspevok od rodičov detí MŠ je príjmom ZŠ, príspevok na 

stravovanie pre deti v HN je súčasťou oddielu 10 Sociálne zabezpečenie.  

Obec v mesiaci august 2011 vynaložila výdavky na opravu a údržbu priestorov školskej 

jedálne (kuchyne, jedálne, skladovacích priestorov, pivníc) v celkovej výške 4 855,68 €, 

nakoľko tieto boli predchádzajúcim prevádzkovateľom odovzdané v nevyhovujúcom stave 

a pre ďalšiu prevádzku obcou nespĺňali hygienické a technické normy. Na údržbu ŠJ bolo 

vynaložených 2 175,11 € na materiálové výdavky (omietky, farby, spoluúčasť obce na 

výmene okien v jedálni, mraziace pulty) a 2 680,57 € na služby (murárske práce, 

vypracovanie metodík HCCP, oprava umývačky a i.). 

 

Oddiel – 10 Sociálne zabezpečenie  

Do tohto oddielu patria výdavky na klub dôchodcov, príspevok na stravovanie dôchodcov, 

opatrovateľská služba odkázaných v ich domácnosti a poskytovanie pomoci občanom v 

hmotnej núdzi. Výdavky na klub dôchodcov predstavovali v roku 2011 čiastku 528,21 € z 

rozpočtovanej sumy 550 €, čo je 96,04 %. Čerpanie finančných prostriedkov bolo vynaložené 

na vstupenky na kultúrne podujatia, zájazd a na schôdzkovú činnosť. 

Ďalšou podskupinou je príspevok obce na stravovanie dôchodcov. Obec poskytuje túto 

sociálnu službu prostredníctvom školskej jedálne pri ZŠ Rejdová vo forme jedného teplého 

jedla – obeda – denne, mimo štátnych sviatkov, víkendov a školských prázdnin. Obec 

poskytuje túto soc. službu občanovi s trvalým pobytom na území obce Rejdová, ktorý 

dosiahol dôchodkový vek. Táto sociálna služba bola čerpaná vo výške 227,- €.  

Výdavky na opatrovateľskú službu boli rozpočtované vo výške 3 450 €, skutočnosť 

predstavovala čiastku 3 377,62 €. Sú to výdavky na mzdy, odvody a sociálny fond 

opatrovateľov. Na tieto výdavky nedostávame samostatnú dotáciu, sú však napočítané v dani 

územnej samospráve (fiškálna decentralizácia).  

Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi predstavovala  príspevok pre deti MŠ a ZŠ v 

hmotnej núdzi  z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnuté finančné prostriedky na 

stravovanie v čiastke 12 438,92 € a na školské potreby v čiastke 2 307,40 €. Dotácia bola 

vyčerpaná na 100 %.  
 

 



                                                                                 Záverečný účet Obce Rejdová za rok 2011 Stránka 12 

 

II.   Výsledok  hospodárenia  obce  
 

 Od 1. januára  2008 sa v zmysle novej metodiky účtovníctva výsledok rozpočtového 

hospodárenia, to znamená prebytok rozpočtu a schodok rozpočtu, v účtovníctve nevykazuje. 

 Prebytok a schodok rozpočtu sa zisťuje mimo účtovníctva na základe skutočne 

realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov zatriedených podľa 

rozpočtovej klasifikácie, pričom pre zaradenie príjmu alebo výdavku do plnenia rozpočtu 

v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného 

účtu obce. Do plnenia obce sa zahrnú len tie rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky 

a finančné operácie, ktoré  sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku. 

 Prebytok  rozpočtu zistený podľa §10 ods.3 písm. a) a b), ktorý bol upravený podľa 

§16 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je zdrojom peňažných 

fondov, to znamená  rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov, ktoré tvorí obec 

na základe svojho rozhodnutia. Obec tvorí rezervný fond podľa rozhodnutia obecného 

zastupiteľstva najmenej však vo výške 10%. Zostatky peňažných fondov neprepadajú 

a prenášajú sa do nasledujúceho rozpočtového roka. Peňažné fondy sa používajú 

prostredníctvom rozpočtu obce. O ich použití rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade 

s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré upravujú 

možnosti použitia peňažných fondov na rozpočtové výdavky.  Zapojenie peňažných fondov 

do rozpočtu je príjmovou finančnou operáciou. 

Podľa rozpočtových pravidiel hospodárenia samospráv sa celkový rozpočet vnútorne člení na 

bežný, kapitálový a finančné operácie. Do výsledku príslušného kalendárneho roka sa 

zahŕňajú len bežné a kapitálové rozpočty, ktoré vyjadrujú príjmy a výdavky vytvorené 

v danom roku. Do tohto hodnotenia výsledku sa nezahŕňajú finančné operácie t.j. prostriedky, 

ktoré sú zo zdrojov vytvorených v minulých rokoch, prípadne návratné finančné prostriedky 

(úvery). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Záverečný účet Obce Rejdová za rok 2011 Stránka 13 

 

II.A Výsledok hospodárenia porovnaním príjmov a výdavkov za rok 2011 

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011  

      

Subjekt Príjmy Výdavky 
Výsledok 

hospodárenia 

Bežný rozpočet                                                          €                                     €                          € 

Obec 577 667,85 234 132,35 343 535,50 

ZŠ 8 620,00 342 901,08 334 281,08 

Spolu 586 287,85 577 033,43 9 254,42 

Kapitálový rozpočet 

Obec 110,00 0,00 110,00 

ZŠ 0,00 0,00 0,00 

Spolu 110,00 0,00 110,00 

BR a KR spolu 586 397,85 577 033,43 9 364,42 

Výsledok hospodárenia obce z bežného  

a kapitálového rozpočtu                                                                                        +  9 364,42 

  

 

Výsledok hospodárenia Obce Rejdová za rok 2011 zistený podľa § 2 písm .b/ a c/ a podľa § 

10 ods.3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy sa zisťuje ako rozdiel medzi príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu obce.  

Rozdielom príjmov a výdavkov dosiahnutých v rozpočtovom roku 2011 v bežnom 

a kapitálovom rozpočte vznikol prebytok vo výške 9 364,42 €, ktorý je výsledkom 

rozpočtového hospodárenia za obec vrátane jej rozpočtovej organizácie – ZŠ Rejdová. Je 

potrebné konštatovať, že výšku prebytku za rok 2011 výrazne ovplyvnila prijatá dotácia na 

opravu kultúrneho domu a obecného úradu vo výške 15 000,- €, ktorá bola na účet obce 

pripísaná v posledných dňoch roku 2011 a výdavky z nej budú čerpané až v roku 2012.   

 

II.B Tvorba sociálneho fondu  

Pre účel tvorby fondu sa z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené finančné 

prostriedky zo štátneho rozpočtu. Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky tvoria 

nevyčerpané prostriedky ZŠ, nevyčerpaná dotácia na opravu KD a OcU a nevyčerpaná 

dotácia na REGOB. 
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Prebytok           9 364,42 € 

nevyčerpané účelovo určené prostriedky                   - 27 799,39 € 

 základ pre tvorbu fondu                                         - 18 434,97 € 

Na základe vyššie uvedeného, obec nie je povinná tvoriť rezervný fond. 

 

II.C     Zostatky pokladne a bežných účtov obce 
 

 

K 31.12.2011 je stav zostatkov na bežných účtoch obce v hodnote 42 839,68 € a zostatok 

finančných prostriedkov v pokladni je 3 381,77 €.  

 

 

Názov                   ZOSTATOK V €         

Pokladňa 3 381,77 

Bankové  účty:  

- bežný účet vo VÚB, a.s.                       36 229,52 

- bežný účet v banke DEXIA, a.s                          6 120,60 

- účelový účet strava detí HN vo VUB, a.s.                              52,30 

- účelový účet ZŠ – prenesené kompetencie                             437,26 

s p o l u   zostatky na účtoch obce a pokladne                        46 221,45 

 

 Uvedený zostatok v pokladni a na bežných účtoch sa skladá z nevyčerpaných 

účelových finančných prostriedkov, ktoré ZŠ  vrátila koncom roka na účet zriaďovateľa vo 

výške  12 566,-€ , ZŠ dopravné žiakov vo výške 230,65 €, nevyčerpané finančné prostriedky 

na úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľov (REGOB) vo výške  2,77 €, nespotrebovaná 

dotácia na rekonštrukciu KD a OcU vo výške 15 000,- € a finančné prostriedky vo výške 

18 422,06 € sú zostatky na bežných účtoch a pokladne OÚ. 

 

  

II.D    Finančné usporiadanie vzťahov k štátnemu rozpočtu 
 

V súlade s ustanovením §16 ods.2 zákona č.583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
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má obec finančne usporiadať  svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k štátnemu 

rozpočtu a rozpočtom iných obcí. 

 

1.1 Dotácie na prenesený výkon štátnej správy 

 

 Obci bola poskytnutá dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 

na úseku hlásenia pobytu občanov  a registra obyvateľov Slovenskej republiky vo výške 

240,57 €, zostatok nevyčerpanej dotácie z roku 2010 bol vo výške 60,63 €. Dotácia vo výške 

298,43 € bola účelovo použitá. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške  2,77 € ostali na 

účte 357 a budú vyčerpané v roku 2012 na uvedený účel. Finančné prostriedky boli 

poskytované prostredníctvom Obvodného úradu v Rožňave. Základným kritériom výšky 

poskytnutej dotácie v roku 2011 bol počet obyvateľov na území obce s trvalým pobytom k  

31. 12. 2011, vyhláseným Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Suma na jedného 

obyvateľa v roku 2011 bola 0,33 €.    

 

1.2. Finančné prostriedky poskytnuté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

Finančný príspevok na deti v hmotnej núdzi bol poskytnutý vo výške 12 438,94 € 

a v tejto výške bol aj použitý na podporu výchovy k  stravovacím návykom dieťaťa 

ohrozeného sociálnym vylúčením a na učebné pomôcky vo výške 2 473,40 € na podporu 

výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. 

 Ďalej bol poskytnutý finančný príspevok  ako osobitnému príjemcovi rodinných 

prídavkov Obci Rejdová na deti vo výške 3 235,33 €, ktorý bol v plnej výške  poskytnutý 

rodičom dieťaťa na nákup potravín, oblečenia  a školských pomôcok.  

 

1.3. Finančné prostriedky poskytnuté na organizovanie  Sčítania obyvateľov domov 

a bytov (SODB) v roku 2011  

 Finančné prostriedky súvisiace s prípravou  a konaním sčítania  obyvateľov, domov 

a bytov v roku 2011 na zabezpečenie práce sčítacích komisárov vo výške 773,-  €.. Finančné 

prostriedky boli poskytované prostredníctvom Obvodného úradu v Rožňave. V plnej výške 

boli vyčerpané na vyplatenie odmien pre sčítacích komisárov. 

 

1.4. Finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Košiciach 

 Finančné prostriedky na prenesené kompetencie účelovo určené na výchovu 

a vzdelávanie pre ZŠ s MŠ  vo výške 329 986,05 € boli použité na bežné výdavky a to na 

normatívne finančné prostriedky  mzdy, poistné, tovary a služby a nenormatívne finančné 
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prostriedky na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistentov učiteľa a na žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 12 796,62 € ostali na 

účte 357 a budú vyčerpané do 31.3.2012. 

 Dotácia pre materskú školu na výchovu a vzdelávanie vo výške 1 127,- € je účelovo 

určená na nákup učebných pomôcok pre deti, ktoré majú jeden rok do plnenia povinnej 

školskej dochádzky. Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 

 

1.5. Finančné prostriedky poskytnuté z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny 

 V roku 2011 bol obci poskytnutý príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu 

opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 

50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov vo výške 8153,01 €. Tieto finančné prostriedky boli použité v 

plnej výške na materiál, mzdy a odvody pre zamestnancov na základe dohody 

č.17/§50j/NS/2011 zo dňa 23.05.2011.  

Ďalší príspevok bol obci poskytnutý na aktivačnú činnosť formou menších obecných 

služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške  3361,10 €. Tieto 

finančné prostriedky boli použité na mzdu a odvody pre koordinátora menších obecných 

služieb a na nákup pracovných pomôcok a materiálu pre vykonávanie aktivačnej činnosti. 

1.6. Finančné prostriedky na usporiadanie Gemerského folklórneho festivalu Rejdová 

2011 

 Košický samosprávny kraj poskytol obci Rejdová v roku 2011 dotáciu vo výške 

5 100,- € na usporiadanie Gemerského folklórneho festivalu, ktorý sa v našej obci koná 

každoročne. Finančné prostriedky boli v plnej výške vyčerpané na odmeny účinkujúcim, 

prepravu účinkujúcich súborov, stravovanie účinkujúcich, prípravu tradičných rejdovských 

dvorov, prípravu ozvučenia, osvetlenia a výzdobu pódia. 

 

1.7. Finančné prostriedky na opravu kultúrneho domu a obecného úradu 

 Obec Rejdová v decembri 2011 získala dotáciu z Úradu vlády SR účelovo určenú na 

bežné výdavky na opravu kultúrneho domu a obecného úradu vo výške 15 000,- €. Z týchto 

finančných prostriedkov obec uskutoční výmenu okien a dverí, výmenu dlažby v priestoroch 

kultúrneho domu a obecného úradu a opravu parkiet v sále kultúrneho domu. Nevyčerpané 

finančné prostriedky vo výške 15 000 € ostali na účte 357 a budú vyčerpané do 31.3.2012. 
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III. Hospodárenie peňažných fondov 
 

SOCIÁLNY FOND   

Stav k 1.1.2011         134,79 € 

Prírastky – povinný prídel     752,75 € 

Úbytky –   stravovanie zamestnancov   408,68 € 

 -    sociálna politika organizácie   361,33 €     

Stav k 31.12.2011                 117,53 € 

 

Tvorba a použitie sociálneho fondu bolo na základe zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom 

fonde v znení neskorších predpisov, smernice č. 1/2011 o zásadách tvorby a čerpania 

sociálneho fondu a jej dodatkov a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, 

ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2011. Obec Rejdová v priebehu 

roku 2011 zrušila osobitný účet určený pre sociálny fond. Peňažné prostriedky sociálneho 

fondu sú súčasťou bežného účtu č. 26524582/0200.   

 

B.  BILANCIA  AKTÍV A PASÍV   

 

Bilancia aktív a pasív je vyjadrená v súvahe obce k 31.12.2011, ktorá je súčasťou 

rozboru hospodárenia za rok 2011. 

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2011 a odovzdaného 

výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2011 predstavujú sumu 1 052 163,-€. 

Členenie aktív:         

STRANA AKTÍV Bežné účtovné 

obdobie 

( v €) 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

(v €) 

A.  Neobežný majetok 986 187 1 052 584 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok            0 0 
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1. Drobný dlhodobý nehmotný            0 0 

2. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok            0 0 

A.II .Dlhodobý hmotný majetok 839 852 906 249 

1.Pozemky 

2.Umelecké diela a zbierky 

18 074 

0 

18 090 

0 

3.Stavby 580 308 653 439 

4. Samostatne hnuteľné veci a súbory hnut.vecí 4 007 5 178 

5. Dopravné prostriedky 301 1 212 

6. Drobný dlhodobý hmotný majetok 0 0 

7. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 237 162 228 330 

A-III. Dlhodobý finančný majetok 146 335 146 335 

B. Obežný majetok 60 299 40 903 

B.1. Zásoby 523 632 

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 

správy 

510 13 

B.III. Dlhodobé pohľadávky           0         0 

B.IV. Krátkodobé pohľadávky 12 327 2 950 

B.V. Finančné účty 46 939 37 308 

B.VI.Návratné finančné výpomoci dlhodobé           0 0 

B.VII. Návratné finančné výpomoci krátkodobé            0 0 

C. Časové rozlíšenie 5 677 8 797 

1. Náklady budúcich období 1 971 830 

2. Príjmy budúcich období 3 706 7 967 

 

SPOLU MAJETOK 

 

1 052 163 

 

1 102 284 
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Pasíva t.j. vlastné zdroje krytia majetku a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2011 

a odovzdaného výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2011 predstavujú sumu 

1 052163,- €. 

Členenie pasív: 

STRANA PASÍV Bežné účtovné 

obdobie 

( v €) 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie  

(v €) 

A.  vlastné imanie 579 045 703374 

.A.I. Oceňovacie rozdiely 0 0 

A.II. Fondy 3 589 3 589 

A.III. Výsledok hospodárenia 575 456 699 785 

B. Záväzky 34 287 14 846 

B.1. Rezervy     4 717     4 864 

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 

správy 

27 799 5 631 

B.III. Dlhodobé záväzky 118 135 

B.IV. Krátkodobé záväzky 1 653 4 216 

B.V. Bankové úvery a výpomoci 0 0 

C. Časové rozlíšenie 438 831 384 064 

1.Výdavky budúcich období 0 0 

2. Výnosy budúcich období 438 831 384 064 

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 1 052 163 1 102 284 

 

 

C. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĹA   PRÍJEMCOV 

Obec neposkytla žiadnu záruku. 
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D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 

Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2011 (spolu s porovnaním stavu 

k predchádzajúcemu obdobiu):      

 Záväzky podľa doby splatnosti Výška v € 

k 31.12.2011 

Výška v € 

k 31.12.2010 

Krátkodobé záväzky (r.151) spolu   

z toho 

1 653 4 216 

Záväzky v lehote splatnosti 1 653 4 216 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Dlhodobé záväzky 118 135 

Záväzky v lehote splatnosti 118 135 

Záväzky po lehote splatnosti   

Spolu ( súčet riadkov súvahový 140 a 151) 1 771 4 351 

 

 

Dlhodobé bankové úvery 

Obec nemá žiadny bankový úver.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Záverečný účet Obce Rejdová za rok 2011 Stránka 21 

 

E. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH A ROZPOČTOVÝCH 

ORGANIZÁCIÍ 

  

Hospodárenie samostatného právneho subjektu  

 Základnej školy Rejdová, 049 26  Rejdová 43 

 

     Základná škola v Rejdovej je deväťročná s vyučovacím jazykom slovenským. K 1. 

septembru 2011 bolo do Základnej školy zapísaných 146 žiakov. Z tohto počtu je 67 žiakov 

zo sociálne znevýhodneného prostredia. Základnú školu v Rejdovej navštevujú prevažne deti 

z Rejdovej a Vyšnej Slanej.   

V rámci preneseného výkonu štátnej správy Základná škola Rejdová  v roku 2011 hospodárila 

s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 

313 922,97 €. Z tejto čiastky sú normatívne výdavky vo výške 295 473,- €, dotácia na 

vzdelávacie poukazy  vo výške 4 155,20 €, dopravné pre žiakov vo výške 2 398,- €, asistenti 

učiteľa vo výške 5 566,77 €, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 6 330,- €.  

Okrem tejto čiastky  bola  dotácia navýšená o nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2010 

vo výške 434,- € na dopravné a 5 000,- €  na normatívne výdavky.  

Vlastné príjmy ZŠ predstavujú výšku 8 619,60,- €, z ktorej poplatky od rodičov za ŠKD 

predstavujú 535,- €, poplatky za stravné od rodičov a cudzích stravníkov v školskej jedálni vo 

výške 4 984,60 € a tuzemský bežný grant EkoFondu vo výške 3 100,- €. Základná škola 

získala grant z EkoFondu, n.f., ktorého zriaďovateľom je SPP  a.s. Bratislava za 1. miesto 

v súťaži „Energia u nás doma“. Cena za výhru je účelovo určená vo  forme príspevku na 

realizáciu energetického opatrenia pre budovu školy výhercu vo výške 1 600 € (výmenu okien 

v školskej jedálni) a na nákup učebných pomôcok vo výške 1 500,- €.  

Školský klub detí (ŠKD) pracoval v mesiacoch január – jún v dvoch oddeleniach, od 

septembra bolo otvorené jedno oddelenie s počtom 22 detí.  Na jeho prevádzku bolo 

z rozpočtu obce poskytnutých 16 475,63 €. Vlastné príjmy, ktoré predstavujú poplatok od 

rodičov za ŠKD, boli vo výške 535,- €. 

Od 1. 9. 2011 bola zaradená školská jedáleň ako súčasť Základnej školy v Rejdovej, ktorú 

dovtedy prevádzkovala SOŠ obchodu a služieb Rožňava.  Školská jedáleň poskytuje 

stravovanie pre deti MŠ, ZŠ a cudzích stravníkov (zamestnanci Obce Rejdová, dôchodcovia, 

zamestnanci ZŠ a MŠ, COOP Jednota Rejdová, MŠ Vyšná Slaná). Obec Rejdová v mesiaci 

august previedla opravu priestorov ŠJ z vlastných zdrojov vo výške 2 631,- €, ktoré boli 

nevyhnutné z hygienických a prevádzkových dôvodov. Z rozpočtu obce bolo na prevádzku ŠJ 

poskytnutých 11 245,34 €. Vlastný príjem ŠJ vo výške 4 984,60 € predstavuje úhradu réžie od 

cudzích stravníkov.  
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Na prevádzkové a mzdové náklady ŠJ a ŠKD  bolo poskytnutých z rozpočtu obce 27 720,98 € 

(bez finančných prostriedkov na opravu priestorov školskej jedálne).  

 

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov ZŠ Rejdová  

Funkčná klasifikácia Skutočne  

prijaté 

finančné 

prostriedky  

v € 

Skutočnosť 

čerpania   

finančných 

prostriedkov v € 

  Zostatok 

   v  € 

 

 

 

    

Základná škola    

610 – Mzdové prostriedky 167 073,92 167 073,92 0 

620 – Odvody do PF   56 819,26   56 819,26 0 

630- Materiálové výdavky   76 579,82   64 013,82 12 566,00 

642 – Nenorm.(dopravné)   18 883,97   18 653,35      230,62 

S p o l u: 319 356,97 306 560,35 12 796,62 

    

    

Školský klub detí    

610 – Mzdové prostriedky    11 348,24    11 348,24 0 

620 – Odvody do PF      4 066,27      4 066,27 0 

630- Materiálové výdavky      1 596,12      1 537,72 58,40 

S p o l u:    17 069,04    17 010,64 58,40 

 

 

   

Školská jedáleň    

610 – Mzdové prostriedky    9 162,69    9 162,69 0 

620 – Odvody do PF    3 296,73    3 296,73 0 

630- Materiálové výdavky    3 770,52    3 770,52 0 

        Grant z EkoFondu    3 100,00    3 100,00 0 

S p o l u:  19 329,94  19 329,94 0 

    

Spolu ZŠ Rejdová 355 755,95 342 900,93 12 855,02 
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F. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH   PODNIKATEĽSKEJ  ČINNOSTI 

 

 Obec   Rejdová   vykonáva    podnikateľskú  činnosť  na   základe  živnostenského  

listu  číslo Žo-2005/01107/2, zapísaného v živnostenskom registri číslo 808-4587, vydaného 

Obvodným úradom v Rožňave, odbor živnostenského podnikania zo dňa 3.6.2005.  

Predmetom podnikania v roku 2011 sú: 

1) ubytovacie služby v rozsahu voľných živností v týchto prevádzkarniach: 

 Turistická ubytovňa 

 Požiarna zbrojnica 

 Základná škola  -  od 1.11.2011. 

 

2) prevádzkovanie verejného vodovodu. 

 Obec Rejdová vedie samostatne účtovníctvo týkajúce sa podnikateľskej činnosti. Na 

základe údajov z účtovníctva predkladáme toto vyhodnotenie podnikateľskej činnosti za rok 

2011. 

Obec Rejdová v roku 2011 z podnikateľskej činnosti dosiahla:  

Tržby za vlastné výkony a tovar:   29 890,23 € 

Náklady :      27 831,41 € 

Hospodársky výsledok zisk:                           2 058,82 € 

Rozdelenie výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 2011 – zisk vo výške 

2 058,82 € nasledovne: 

a) vykrytie straty z roku 2010 vo výške 1 115,26 € 

b) úprava výsledku hospodárenia o daňový výdavok týkajúci sa roku 2011, ale doručený    

v roku 2012 po účtovnej závierke obce (vyúčtovacia faktúra za plyn roku 2011 - nedoplatok) 

vo výške 943,56 €. 

 

Prehľad nákladov, výnosov a zistenie výsledku hospodárenia za jednotlivé okruhy podnikania 

prezentuje nasledujúci prehľad:  
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1.  U b y t o v a c i e    s l u ž b y  

 

1.1 Prehľad nákladov a výnosov v € 

Náklady 

Popis nákladov Náklady 

spolu 

Turistická  

ubytovňa 

Požiarna 

zbrojnica 

Základná 

škola 

Spotreba materiálu  

(čistiace a hygienické  prostriedky, 

kľúče,žehlička, mikrovlnka, vybavenie 

kuchyne, žiarovky) 

 

676,06 

 

 

489,06 

 

124,67 

 

62,33 

Spotreba elektrickej energie 1 797,36 1 248,04 549,32  

Spotreba plynu 5 964,60 3 998,76 1 965,84  

Predaný tovar 

(potraviny nakúpené do ŠJ pre 

stravovanie ubytovaných hostí) 

 

167,- 

   

167,- 

Cestovné 

(cestovné vedúcej ŠJ – nákup potravín, 

vozenie kuchárok mimo prac. času) 

 

19,61 

   

19,61 

Všeobecné služby  

(oprava TV, čistenie sedacej súpravy 

a kobercov, kominárske práce, odborné 

prehliadky kotla, elektroinštalácie, 

biolog. ošetrenie odpadu, požiarna 

dokumentácia, licencia na verejné použ. 

hudob. diel, DIGI ťahanie žumpy a i.) 

 

 

2 038,32 

 

 

1 136,74 

 

 

901,58 

 

Mzdové náklady –  (dohody 

vrátane odvodov – varenie stravy pre 

ubytovaných ) 

373,95   373,95 

 

Poistenie (budov a hnuteľných vecí) 431,23 314,21 117,02  

Náklady spolu 11 468,13 7 186,81 3 658,43 622,89 
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Výnosy 

Popis výnosov Výnosy 

spolu 

Turistická  

ubytovňa 

Požiarna 

zbrojnica 

Základná 

škola 

Tržby za ubytovanie 12 270,04 

 

6 328,04 

 

5 052,78 

 

889,22 

 

Tržby z predaja potravín (tržby za 

podané jedlo v ŠJ ubytovaným) 
416,00   416,00 

 

Tržba za poškodené zariadenie 153,46 141,60 11,86 

 

 

Výnosy spolu 12 839,50 6 469,64 5 064,64 1 305,22 

 

1.2 Výsledok hospodárenia z ubytovacích služieb 

 Spolu Turistická  

ubytovňa 

Požiarna 

zbrojnica 

Základná 

škola 

Náklady spolu 11 468,13 7 186,81 3 658,43 622,89 

Výnosy spolu 12 839,50 6 469,64 5 064,64 1 305,22 

Rozdiel nákladov a výnosov  1 371,37 - 717,17 1 406,21   682,33 

 

1.3  Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2011  

 

1) Pohľadávky  21,14 € Tibor Bodnár, Revúca   10,57 €  poškodenie zariadenia 

     Igor Lešták, Poproč     10,57 €  poškodenie zariadenia 

     Pohľadávky boli splatné 29.12.2009 – zaslané 2  

     upomienky v roku 2011. 

   92,34 € Allianz – pohľadávka zo zruš.poist.zmlúv – spl.1/2012 

 

 

2) Záväzky   4,32 €  VSE a.s. – elektrická energia – splatná v januári 2012 
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          - 21,96 €  VSE a.s. – dobropis el. energia – splatný v januári 2012 

           117,08 €             Allianz – záväzok z novej poist.zmluvy – spl. január/12

    

 

2.  V e r e j n ý   v o d o v o d  

Obec Rejdová má oprávnenie na prevádzkovanie obecného vodovodu od 1.6.2005. Odpočet 

vodomerov a následná fakturácia sa prevádza 2-krát ročne – k 30.6. a 31.12. bežného roka. 

Približne 80% odberateľov má namontované merače vody. Zvyšná časť odberateľov uhrádza 

poplatok za vodu na základe paušálu podľa počtu osôb v domácnosti. Obec má so všetkými 

odberateľmi na území obce uzatvorené zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu. 

 

2.1 Prehľad nákladov a výnosov v  € 

Náklady 

Popis nákladov Náklady  spolu 

Spotreba materiálu (materiál, chlorňan sodný, benzín) 776,70 

Služby (analýza pitnej vody, kontrola podzemných hydrantov, vyhľadanie 

poruchy, aktualizácia programu – vodné a stočné) 

602,52 

Dohody (p. Urban, p. Senko, práce pri oprave porúch s DH, preúčtovanie časti 

mzdy zamestnanca, ktorý vedie evidenciu a fakturáciu vody) 

5 818,60 

Predaný materiál (vodomery) 573,64 

Ostatné náklady (za odber vody SVP) 683,14 

Odpisy - vodovod 7 811,49 

Bankové poplatky (vrátane dane z úroku) 97,19 

Náklady spolu 16 363,28 

 

Výnosy 
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Popis výnosov Výnosy spolu 

Tržby za vodu 9 123,69 

Tržby za predaj vodomerov 115,05 

Prijaté úroky 0,50 

Výnosy z odpisov - vodovod 7 811,49 

Výnosy spolu 17 050,73 

 

2.2 Výsledok hospodárenia z prevádzky vodovodu 

 Spolu 

Náklady spolu 16 363,28 

Výnosy spolu 17 050,73 

Rozdiel nákladov a výnosov 687,45 

 

2.3 Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2011  

1) Pohľadávky za vodu  Stav k 1.1.2011 v €  Stav k 31.12.2011 v € 

 rok 2006    57,96     

 rok 2007    326,00     

 rok 2008            1 043,36       829,76 

 rok 2009            2 303,43               1 687,25 

 rok 2010            3 962,75               1 133,98 

 rok 2011        5 435,95 

Spolu nedoplatky za vodu           7 693,50                         9 086,94 

 

2) Záväzky            0 €  
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2.4 Stav finančných prostriedkov  

     Stav k 1.1.2011  Stav k 31.12.2011 

Pokladňa         123,89 €    99,61 € 

Bankový účet         383,89 €              618,06 €  

 

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 2011: (zisk)    2  058,82  € 

v tom výsledok hospodárenia za ubytovacie služby: (zisk)                            1  371,37 € 

           výsledok hospodárenia z prevádzky vodovodu: (zisk)                                     687,45 €  

 

 

G. HODNOTENIE  PLNENIA PROGRAMOV OBCE 

 

 Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania, monitorovania 

a hodnotenia, ktorého cieľom je dlhodobo dosahovať hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť 

pri využívaní verejných zdrojov. 

 Plnenie programov obce je uvedené a vysvetlené v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou 

Záverečného účtu Obce Rejdová. 

 

 

V Rejdovej 17. apríla 2012 

Vypracovala: Ing. Jaroslava Roliková 

 

 

 

 


