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1. Úvodné slovo starostu obce        

Obec Rejdová plní všetky samosprávne povinnosti, ktoré jej ukladá zákon č. 369/1990 zb. o 

obecnom zriadení. Je to hlavne správa vecí verejných, starostlivosť o majetok obce, 

zabezpečenie dostatočnej a kvalitnej infraštruktúry obce, starostlivosť o občanov v oblasti 

sociálnej, kultúrnej a spoločenskej a starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia. 

Obec má spracovaný  Program rozvoja obce na roky 2016-2022, v ktorom sú stanovené 3 

hlavné oblasti rozvoja – oblasť hospodárska, sociálna a environmentálna. 

V rámci hospodárskej oblasti sa obec dlhodobo zameriava hlavne na zlepšenie 

infraštruktúry obce. V roku 2019 sa nám z dotácií podarilo opraviť pamätník SNP ,  strechu 

obecného úradu a postaviť multifunkčné ihrisko pod školou. Doplnili sme obecný mobiliár 

o drevené stánky, ktoré sú využívané hlavne počas GFF. Podarilo sa tiež vymaľovať 

niekoľko vnútorných priestorov. Z dotácie sme tiež opravili budovu hasičskej zbrojnice a 

priľahlý dvor, či doplnili kamerový systém o 5 stacionárnych kamier. Podarilo sa tiež 

vyasfaltovať ďalšie úseky miestnych komunikácií a urobiť terénne úpravy okolo cintorína.  

V rámci sociálnej oblasti sa snažíme o zlepšenie voľnočasových aktivít občanov, podporu 

cestovného ruchu a vytváranie nových pracovných miest. Tieto priority sa snažíme plniť 

napr. organizovaním množstva kultúrno-športových podujatí, zapájaním detí a mládeže, ale 

aj seniorov do diania v obci prostredníctvom ich členstva v spolkoch a záujmových 

združeniach. Vytváranie pracovných miest zabezpečujeme hlavne prostredníctvom 

projektov ÚPSVaR. 

V roku 2019 už aktívne fungoval aj náš sociálny podnik Rejdovka s.r.o., kde našlo prácu 6 

pracovníkov. Sociálny podnik sa teší veľkému záujmu aj u médií a je často navštevovaný 

za účelom dokumentácie a natáčaní. Do činnosti zapájame aj príslušníkov miestnej MRK.  

V roku 2019 sme tu zorganizovali aj niekoľko workshopov a zamestnanci sa zúčastnili 

viacerých remeselných jarmokov.   Medzi základné ciele patrí aj starostlivosť o MRK v 

obci s využitím terénnej sociálnej práce a starostlivosť o dôchodcov prostredníctvom 

poskytovania opatrovateľskej služby. V roku 2019 naďalej pracovala občianska hliadka. V 

obci tiež funguje materská a základná škola, s ktorými má obec veľmi dobrú spoluprácu. 

Riaditeľky vyvíjajú rôzne aktivity, za účelom zlepšenia vyučovacieho procesu a zapájajú sa 

tiež do rôznych projektov .  

V roku 2019 v obci aktívne pracovali tieto spolky a združenia : Dobrovoľný hasičský zbor 

obce, Folklórna skupina Hôra resp. OZ Hôra Rejdová, Klub dôchodcov,  Poľovnícke 

združenie, Cirkevný spevokol. 

V rámci environmentálnej oblasti je prioritným cieľom odstraňovanie nelegálnych skládok 

odpadov a zvýšenie separácie odpadu. V tejto oblasti máme veľké medzery hlavne v 

presviedčaní občanov k zvýšeniu separácie odpadu. Napriek tomu, že sú v obci vybudované 

2 stanovištia na plasty a obec poskytuje plastové vrecia zdarma, občania neseparujú, čo 

prispieva k častému vytváraniu nelegálnych skládok a samozrejme zvýšeniu množstva 

TKO. Na rómskej osade sme v roku 2019 vybudovali ďalšie stojisko na plasty a sklo. 

Podarilo sa nám tak aspoň čiastočne do separácie zapojiť aj príslušníkov MRK. 

Zlikvidované skládky odpadov sa snažíme udržiavať v dobrom stave, sú pravidelne 

monitorované. V roku 2019 sme začali s vykupovaním pozemkov pod bývalým smetiskom 

pri rómskej osade, kde plánujeme v budúcnosti zriadiť zberný dvor.  
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Záver môjho slova patrí poďakovaniu všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do diania v 

našej obci. Či už ako členovia spolkov a združení, sponzori, dobrovoľníci. Bez ich 

pričinenia a obetavej práce všetkých zamestnancov obecného úradu by naša obec 

nevyzerala tak, ako vyzerá dnes. Verím, že aj v budúcnosti sa spoločnými silami pričiníme 

o to, aby sa nám v našom rodisku žilo stále lepšie, a aby sa k nám radi vracali aj naši 

rodáci, chalupári, či návštevníci.  

 

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Rejdová 

Sídlo: Rejdová 47, 049 26  Rejdová 

Okres: Rožňava 

IČO: 00328685 

Štatutárny orgán obce: Mgr. Slávka Krišťáková 

Telefón: 058/7883240 

E-mail: starosta@rejdova.sk 

Webová stránka: www.rejdova.sk 

 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ Mgr. Slávka Krišťáková – starostka obce 

 

Obecné zastupiteľstvo Bc. J Ing. Matej Ambruž– zástupca starostu 

Mgr. Ondrej Dovalovský 

Ing. Ján Demko 

Marek Dovalovský 

JUDr. Ondrej Hric 

Marian Molčan 

Bc. Jana Molčanová 

 

Hlavná kontrolórka PhDr. Eva Mihóková 

 

Komisie obecného zastupiteľstva Finančná a správy majetku 

Pre rozvoj vzdelanosti, kultúry, mládeže a 

športu 

Ochrany verejného poriadku 

Obchodu, služieb a cestovného ruchu 

Pre riešenie rómskej otázky 

Výstavby a územného plánovania 

Ochrany životného prostredia 

http://www.rejdova.sk/
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Zamestnanci OcÚ : 

ekonómka 

samostatná referentka 

upratovačka 

vodič - opravár 

riaditeľka MŠ - poverená 

učiteľka MŠ 

upratovačka MŠ 

 

 

Ing. Jaroslava Roliková 

Ivana Kolářová 

Margita Oravcová 

Ján Parala 

Anna Kračúnová 

Božena Reťkovská, Zuzana Valková 

Anna Terrajová 

 

 

 

Rozpočtové organizácie: 

Základná škola Rejdová,  

sídlo: 049 26 Rejdová 43,  

štatutárny orgán: Ing. Jozefína Romoková, riaditeľka školy, 

IČO: 35543671 

e-mail: zsrejdova@gmail.com 

webová stránka: https://zsrejdova.edupage.org/ 

 

Obchodné spoločnosti:  

Rejdovka s.r.o. 

sídlo: 049 26  Rejdová 47 

štatutárny orgán: Mgr. Slávka Krišťáková, konateľka 

spoločníci: Obec Rejdová – 100% vklad do ZI 

predmet činnosti: výroba ostatných odevov a doplnkov 

IČO: 50614622 

Telefón: 058/7883240 

E-mail: starosta@rejdova.sk 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce:  

Obec Rejdová je samostatný územný samosprávny celok SR, ktorá združuje osoby s trvalým 

pobytom na jej území.  Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 

samostatne hospodári so zvereným a vlastným majetkom a so zverenými   a vlastnými 

finančnými príjmami. Najdôležitejšou úlohou obce pri  výkone samosprávy je starostlivosť 

o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľov. 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom  rozpočtovom roku je  

rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce.  Vyjadruje samostatnosť 

hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy 

k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce ako aj 

mailto:zsrejdova@gmail.com
https://zsrejdova.edupage.org/
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k obyvateľom žijúcim na území obce. Obsahuje tiež zámery a ciele, ktoré obec realizuje z 

výdavkov svojho rozpočtu. 

 

 

Vízie obce:  

1) Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne,                   

prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce. 

2) Zlepšenie života našich občanov s využitím prírodného potenciálu obce a kultúrneho 

bohatstva, ktoré nám zanechali naši predkovia. 

3) Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, 

 dodávateľom a  ostatným subjektom. 

 

 

Ciele obce: 

• zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie 

environmentálneho povedomia a kvality života,  

• skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, rozvoj technickej infraštruktúry, 

• zlepšenie voľnočasových aktivít občanov, podpora cestovného ruchu a vytváranie 

nových pracovných miest, 

 

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 

Obec Rejdová je národopisnou lokalitou celoslovenského významu. Obec sa rozprestiera v 

juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria, vzdialená 32 km od okresného mesta  Rožňava.  

Rejdová sa nachádza pod najvyšším vrchom Slovenského Rudohoria - Stolicou, ktorej 

nadmorská výška je 1476 m.n.m, na úpätí ktorej pramení rieka Slaná.  Obec sa rozprestiera v 

katastri s výmerou 50,5 km2 v nadmorskej výške 582 m.n.m. Najbližšou susednou obcou je 

obec Vyšná Slaná. Ostatné obce nachádzajúce sa v blízkosti sú Dobšiná, Vlachovo a Gočovo.  

 

5.2 Demografické údaje  

Počet obyvateľov: 734 

Národnostná štruktúra : 

99,73% obyvateľov je slovenskej národnosti. 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :  evanjelická a katolícka 
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Vývoj počtu obyvateľov : 

Oproti minulému roku počet obyvateľov poklesol o 5 obyvateľov. Z dlhodobého hľadiska je 

vývoj počtu obyvateľov obce stabilný. 

5.3 Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : Z celkového počtu obyvateľov v produktívnom veku pracuje 

prevažná časť mimo územia obce. Zvyšných cca 15 % našlo zamestnanie v obci. Najviac 

obyvateľov  dochádza do Dobšinej a okresného mesta Rožňava, kde sú zamestnaní vo verejnej 

správe, školstve, službách. 

Nezamestnanosť v okrese:  14,77 % - okres s treťou najvyššou mierou nezamestnanosti v rámci SR 

Vývoj nezamestnanosti : Do budúcnosti predpokladáme nárast nezamestnanosti v obci 

z dôvodu zanikajúcich výrobných podnikov v okolí, a tiež skutočnosťou, že v obci žije rómske 

obyvateľstvo, ktoré pracuje prevažne formou aktivačnej činnosti. 

 Symboly obce 

 

 

 

Erb obce : 

Vychádzajúci z historickej predlohy má túto podobu: v zelenom štíte tri strieborné zlatostredé 

štvorlupeňové ružičky na zlatých, dolu spojených listnatých stopkách, prekrytých zlatými poriskami 

strieborných skrížených nástrojov - sekery a kopáča - to všetko prevýšené zlatou, perlami zdobenou a 

purpurom vystlatou uzavretou korunou. 
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Vlajka obce: 

Pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (2/9), bielej (1/9), žltej(1/9), červenej 

(1/9), žltej (1/9), bielej (1/9) a zelenej (2/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. 

dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

 

 

 

Pečať obce :  

Najstarší odtlačok pečate obce Rejdová sa zachoval v štátnom archíve v Levoči a pochádza zo 16. 

storočia. Predloha pečate z roku 1744 je kruhového tvaru. Na pečati je zreteľná banícko- drevorubačská 

tradícia obce. V tejto pečati s kruhopisom Obec Rejdová sú v strede zobrazené tri ružičky, prekrížená 

sekera a kopáč, znak drevorubačov a baníkov. V hornej časti pečatného poľa je kráľovská koruna, znak 

slobodnej dediny. 

 

 

5.4 História obce  

O vzniku Rejdovej kolujú dve verzie Bartoholomaides sa domnieval, že obec bola založená 

baníkmi. Illa Bálint zase v dejinách Gemerskej župy považuje Rejdovú za pôvodnú valaskú 

obec, ktorej vznik on kladie do 1.pol 15 storočia.  

Iné zdroje hovoria, že obec vznikla už v 1.pol. 14.st. Pôvodná obec bola založená a ležala asi 

1km pod dnešnou obcou v miestnej časti Rybník a nazývala sa Rybnica. Neskôr sa však jej 

názov menil na Nojhaus, Sajoréde, Rómok-vagas, Redová až nakoniec sa ustálil v dnešnej 

podobe Rejdová.  

Kronika obce je sústavne vedená od r.1768 a zaznamenáva udalosti od roku 1700. Baníctvo, 

poľnohospodárstvo a pasenie dobytka a oviec a s tým súvisiace remeslá ako tkanie plátna, 

kobercov, výroba šindľov, výroba paličkovanej čipky atď. boli hlavnými zdrojmi obživy jej 

obyvateľov a mnoho súčasných obyvateľov sa im venuje ešte aj dnes. 

 

5.5 Pamiatky a zaujímavosti  

- v ústrednom zozname štátom chránených kultúrnych pamiatok je evidovaných 6 zrubových    

  domov, jeden murovaný ľudový dom a evanjelický a. v. kostol zo 17.storočia,  

- Gemerský folklórny festival, ktorý sa koná každoročne v mesiaci august, 

- náučný chodník 

- múzeum tradičnej ľudovej kultúry. 

5.6 Významné osobnosti obce 

Ján Konček (1833-1916)  – evanjelický farár pôsobiaci v Rejdovej, významná osobnosť 

slovenského národa 

Andrej Rolík (1896 – 1981) – pôvodom z Rejdovej, aktívny cirkevný činiteľ v oblasti rozvoja 

a zachovávania kultúrnych tradícií Slovákov žijúcich v USA 

Karol Šándor (1814 – 1874) – rodák z Rejdovej, slovenský národovec, básnik 

Zuzana Mathaeidesová (1879  – 1960) rodáčka z Rejdovej, budovateľka a prvá sestra 

predstavená v Slovenskej evanjelickej diakonii v Liptovskom Mikuláši 

Ján Chalupka (1865 – 1945) – narodil sa v Rejdovej, farár, angažoval sa na poli spoločenskom 

a politickom. 
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola Rejdová – 104 žiakov 

- Materská škola Rejdová – 22 žiakov 

            Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania bude 

mať rovnakú tendenciu ako v minulých rokoch, aj keď môžeme konštatovať, že počet žiakov 

základnej školy každoročne mierne klesá. 

 

6.2.  Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

- Dom seniorov Rejdová, n.o. 

     Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 

bude orientovať na poskytovanie celodennej starostlivosti o seniorov. Cieľom zariadenia je 

vytvárať pre klientov podmienky pre dôstojné prežitie staroby.  

6.3.  Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

- Folklórna skupina Hôra 

- Klub dôchodcov 

- Miestny odbor Matice slovenskej. 

 

6.4.  Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

-     Rejdovka s.r.o. 

- Hostinec pod Stolicou 

- Espresso Jánošík 

- výroba šindľov  

- ubytovacie služby na súkromí 

Najvýznamnejšia priemyselná výroba v obci : 

- Urbárske družstvo Rejdová 

- podnikateľské subjekty orientujúce sa na ťažbu dreva 

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- Poľnohospodárske družstvo Rejdová 

- súkromne hospodáriaci roľníci  

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

bude orientovať na poľnohospodárstvo a podnikanie v oblasti ťažby dreva. 
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

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 2020 bol zostavený ako prebytkový. 

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový. Kapitálový  rozpočet bol zostavený ako 

schodkový, ktorý bol krytý príjmovými finančnými operáciami.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.marca 2019 uznesením č.32. 

Rozpočet bol zmenený šesťkrát: 

 - prvá zmena schválená dňa 27.6.2019 uznesením č. 56 

 - druhá zmena schválená dňa 19.8.2019 uznesením č. 73  

 - tretia zmena schválená dňa 11.12.2019 uznesením č. 106 

 - štvrtá zmena schválená dňa 30.12.2019 rozpočtovým opatrením č. 1 

 - piata zmena schválená dňa 30.12.2019 rozpočtovým opatrením č. 2 

     - šiesta zmena schválená dňa 31.12.2019 rozpočtovým opatrením č. 3. 

 

 

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019   

 

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2019 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 985 689,68 1 186 257,68 1 192 652,50 100,54 

z toho :     

Bežné príjmy 852 527,00 917 206,00 922 916,05 100,62 

Kapitálové príjmy 38 800,00 103 042,00 103 041,81 100,00 

Finančné príjmy 55 312,68 118 275,68 118 276,08 100,00 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
39 050,00 47 734,00 48 418,56 101,43 

Výdavky celkom 983 934,68 1 073 020,75 1 031 810,78 96,16 

z toho :     

Bežné výdavky 369 983,00 431 518,00 400 668,87  

Kapitálové výdavky 149 775,00 143 042,00 136 909,52 95,71 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
464 176,68 498 460,75 494 232,39 99,15 

Rozpočet obce  1 755,00 113 236,93 160 841,72 X 
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019  

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2019 

 
 
Bežné  príjmy spolu 971 334,61 

z toho : bežné príjmy obce 922 916,05 

             bežné príjmy RO - ZŠ 48 418,56 

Bežné výdavky spolu 894 901,26 

z toho : bežné výdavky  obce 400 668,87 

             bežné výdavky  RO - ZŠ 494 232,39 

Bežný rozpočet 76 433,35 

Kapitálové  príjmy spolu 103 041,81 

z toho : kapitálové  príjmy obce 103 041,81 

             kapitálové  príjmy RO - ZŠ 0 

Kapitálové  výdavky spolu 136 909,52 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  136 909,52 

             kapitálové  výdavky  RO - ZŠ 0 

Kapitálový rozpočet  - 33 867,71 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 42 565,64 

Vylúčenie z prebytku - účelové fin. prostriedky ZŠ  - 7 289,71 

Vylúčenie z prebytku – nevyčerpané kapitálové dotácie - 67 000,00 

Vylúčenie z prebytku – zostatok účtu sociálneho fondu - 800,89 

Vylúčenie z prebytku – zostatok účtu podnikateľskej činnosti  

(zdroj financovania PČ) - 9 091,79 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 41 616,75 

Príjmy z finančných operácií 118 276,08 

Výdavky z finančných operácií 0 

Rozdiel finančných operácií + 118 276,08 

PRÍJMY SPOLU   1 192 652,50 

VÝDAVKY SPOLU 1 031 810,78 

Hospodárenie obce  160 841,72 

Vylúčenie z prebytku - 84 182,39 

Upravené hospodárenie obce 76 659,33 

 

Návrh   na vysporiadanie hospodárskeho výsledku podľa rozpočtového hospodárenia 
Prebytok rozpočtu v sume 42 565,64 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 – 84 182,39 EUR  bol v rozpočtovom 

roku 2019 vysporiadaný : 

- z finančných operácií  41 616,75 EUR 

 

Prebytok rozpočtu 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 sa upravuje o : 
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  7 289,71 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume                  2 466,91 EUR 

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume                      4 822,80 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 67 000,00 EUR, a to na : 

- rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume             27 000,00 EUR 

- rozvoj infraštruktúry CR v sume                                  40 000,00 EUR 

c) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. 

o sociálnom fonde v sume                                                                        800,89 EUR 

d) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania 

podnikateľskej činnosti podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

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

predpisov v sume 9 091,79 EUR. 

 

Zostatok  finančných operácií v sume  118 276,08 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume      41 616,75 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, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu         76 659,33 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo 

výške 76 659,33 EUR.  

 

 

 

7.3 Rozpočet na roky 2020 - 2022      

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom 1 192 652,50 1 192 840 1 016 500 1 052 500 

z toho :     

Bežné príjmy 922 916,05 927 022 937 000 974 000 

Kapitálové príjmy 103 041,81 0 0 0 

Finančné príjmy 118 276,08 213 418 26 500 24 500 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
48 418,56 52 400 53 000 54 000 

     

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Výdavky celkom 1 031 810,78 1 072 840 1 016 500 1 052 500 

z toho :     

Bežné výdavky 400 668,87 424 461,36 441 150 455 080 
Kapitálové výdavky 136 909,52 93 418 52 000 64 920 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
494 232,39 554 960,64 523 350 532 500 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú 

jednotku a konsolidovaný celok 

8.1 Majetok  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Predpoklad 

na rok 2020 

Majetok spolu 1 006 648,46 1 564 894,34 1 521 200 

Neobežný majetok spolu 805 622,73 1 311 621,61 1 373 480 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 6 273,00 6 273 

Dlhodobý hmotný majetok 654 288,02 1 154 013,90 1 215 872 

Dlhodobý finančný majetok 151 334,71 151 335,00 151 335 

Obežný majetok spolu 199 746,98 251 384,03 146 520 

z toho :    

Zásoby 957,73 2 383,50 1 500 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1,07 26,94 20 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0 

Krátkodobé pohľadávky  27 079,49 34 520,53 25 000 

Finančné účty  171 708,69 214 453,06 120 000 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 0 

Časové rozlíšenie  1 278,75 1 888,70 1 200 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Predpoklad 

na rok 2020 

Majetok spolu 1 101 953,63 1 679 710,48 1 607 108 

Neobežný majetok spolu 858 642,73 1 359 472,61 1 417 608 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 6 273,00 6 273 

Dlhodobý hmotný majetok 712 308,02 1 206 864,90 1 265 000 

Dlhodobý finančný majetok 146 334,71 146 334,71 146 335 

Obežný majetok spolu 241 475,64 317 302,02 187 300 

z toho :    

Zásoby 8 086,06 15 105,51 5 000 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0 
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Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0 

Krátkodobé pohľadávky  27 342,36 35 205,83 27 300 

Finančné účty  206 047,22 266 990,68 155 000 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 0 

Časové rozlíšenie  1 835,26 2 935,85 2 200 

 

 

8.2 Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Predpoklad 

na rok 2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 006 648,46 1 564 894,34 1 521 200 

Vlastné imanie  613 196,97 1 080 126,00 1 160 300 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  613 196,97 1 080 126,00 1 160 300 

Záväzky 59 686,41 94 680,20 20 400 

z toho :    

Rezervy  1 600,00 1 600,00 1 600 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 55 312,68 74 289,71 15 000 

Dlhodobé záväzky 261,40 800,89 800 

Krátkodobé záväzky 2 512,33 17 989,60 3 000 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 333 765,08 390 088,14 340 500 

 

 

b) za konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Predpoklad 

na rok 2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 101 953,63 1 679 710,48 1 607 108 

Vlastné imanie  613 375,38 1 099 275,61 1 199 408 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0 

Fondy 0,00 0,00 0 

Výsledok hospodárenia  613 375,38 1 099 275,61 1 199 408 
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Záväzky 94 071,99 142 829,28 37 700 

z toho :    

Rezervy  1 904 3 135,00 3 200 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 55 430,68 71 319,84 15 000 

Dlhodobé záväzky 975,04 1 869,91 1 500 

Krátkodobé záväzky 35 762,27 66 504,53 18 000 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 0 

Časové rozlíšenie 394 506,26 437 605,59 370 000 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

      -    Prírastok nehmotného majetku o zmenu č. 1 k územnému plánu obce vo výške 6 490 €.            

- Prírastok hmotného majetku o výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 57 753,29 €, 

rekonštrukcia chodníka na cintoríne vo výške 24 858,97 €, modernizácia hasičskej 

zbrojnice vo výške 33 219,17 €, rozšírenie kamerového systému vo výške 8 691,74 € 

a preúčtovanie pozemkov registra C z podsúvahovej evidencie do majetku obce vo 

výške 431 977,72 €.  

- Prírastok zásob o látky a drobný materiál pre Rejdovku s.r.o 

 

 

 

8.3 Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   13 272,49 19 882,01 

Pohľadávky po lehote splatnosti   13 807,00 14 638,52 

 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   13 535,36 20 567,31 

Pohľadávky po lehote splatnosti   13 807,00 14 638,52 

 

8.4 Záväzky   

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   2 773,73 18 790,49 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 
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b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   36 737,31 68 374,44 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

- nárast pohľadávok do lehoty splatnosti -  z dobropisov a nezrefundovaných pohľadávok za  

   projekty od ÚPSVaR, Ministerstva vnútra SR (Miestna občianska poriadková služba) a od  

   Implementačnej agentúry MPSVaR SR (Opatrovateľská služba) 

-  pohľadávky do lehoty splatnosti predstavujú nedoplatky k 31.12.2019 za komunálny odpad,  

   miestne dane a poplatky za odber vody z obecného vodovodu za rok 2019 a pohľadávka  

   podnikateľskej činnosti obce voči   hlavnej činnosti obce z preúčtovania nákladov, ktoré sa  

   prelínajú. 

- nárast pohľadávok po lehote splatnosti predstavujú neuhradené nedoplatky za komunálny  

  odpad, miestne dane a poplatky za odber vody z obecného vodovodu za roky 2011- 2018,  

- záväzky do lehoty splatnosti predstavujú záväzky z obchodného styku, záväzky voči  

   zamestnancom zo zúčtovania miezd za 12/2019 a záväzok hlavnej činnosti obce voči  

   podnikateľskej činnosti obce z preúčtovania nákladov, ktoré sa prelínajú.  

 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Predpoklad 

rok 2020 

Náklady 478 479,44 568 023,62 503 000 

50 – Spotrebované nákupy 40 941,04 49 273,38 40 000 

51 – Služby 64 617,44 104 293,96 75 000 

52 – Osobné náklady 211 199,83 219 185,91 222 000 

53 – Dane a  poplatky 1 150,73 1 407,01 1 400 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

19 927,48 19 722,79 20 000 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

62 097,03 81 506,01 64 000 

56 – Finančné náklady 2 348,41 2 815,55 2 500 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

76 173,96 89 754,10 78 000 

59 – Dane z príjmov 23,52 64,91 100 
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Výnosy 562 175,71 1  033 953,82 574 000,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

24 943,80 27 327,01 25 000,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

335 560,28 362 067,42 340 000,00 

64 – Ostatné výnosy 16 336,32 459 367,12 18 000,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

8 625,82 2 344,33 3 000,00 

66 – Finančné výnosy 1 827,78 171,05 1 000,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

174 881,71 182 676,89 188 000,00 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV 

/ 

+ 83 696,27 + 465 930,20 + 71 000,00 

 

 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: 

- celkové náklady v roku 2019 vzrástli oproti roku 2018 o 89 544,18 €. Nárast pozorujeme vo 

všetkých nákladových položkách. Položka 51 – Služby vzrástla z dôvodu nákladov na 

uskutočnené projekty, ktoré boli väčšinou podporené z dotácie. Vzrástla aj položka 55 – 

Odpisy a rezervy zaradením novonadobudnutého majetku .  

- celkové výnosy v roku 2019 vzrástli oproti roku 2018 o 471 778,11 €, hlavne v položke 63 – 

Daňové a colné výnosy, nakoľko obec prijala vyššie podielové dane, taktiež v položke 64 – 

Ostatné výnosy, ktoré sa týkajú preúčtovania pozemkov registra C z podsúvahovej evidencie 

do majetku obce vo výške 431 977,72 €. Nárast pozorujeme aj v položke 69 – Výnosy 

z transferov, nakoľko sa v obci  uskutočnilo viacero projektov, ktoré boli podporené dotáciou. 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Predpoklad 

rok 2020 

Náklady 894 955,59 1 032 644,31 944 000 

50 – Spotrebované nákupy 107 681,34 123 066,21 110 000 

51 – Služby 89 862,46 125 902,23 95 000 

52 – Osobné náklady 604 157,59 661 490,60 630 000 
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53 – Dane a  poplatky 1 200,73 1 492,01 1 600 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

21 054,48 19 752,79 24 000 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

 

62 371,03 

 

86 676,01 

 

72 400 

56 – Finančné náklady 4 463,91 5 246,58 5 000 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

3 650,53 4 254,97 5 000 

59 – Dane z príjmov 513,52 4 762,91 1 000 

Výnosy 981 711,73 1 518 044,71 990 000 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

60 844,97 110 533,81 64 000 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 0 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

335 560,28 362 067,42 340 000 

64 – Ostatné výnosy 55 261,54 501 837,12 60 000 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

 

8 625,82 

 

2 344,33 

 

5 000 

66 – Finančné výnosy 1 827,78 171,05 1 000 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

 

519 591,34 

 

541 090,98 

 

520 000 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV 

/ 

+ 86 756,14 + 485 400,40 + 46 000 

 

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 485 400,40 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Prehľad hospodárenia subjektov konsolidovaného celku: 

Obec  - hlavná činnosť                   + 465 808,08 EUR 

          - podnikateľská činnosť       +        122,12 EUR 

Základná škola          +     1 542,20 EUR 

Rejdovka s.r.o.          +    17 928,00 EUR 
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Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: 

- celkové náklady v roku 2019 vzrástli oproti roku 2018 o 137 688,72 €. Nárast pozorujeme 

najmä v položke 51 – Služby a položke 52 – Osobné náklady, z dôvodu zvýšenia platov pre 

zamestnancov vo verejnej správe a v školstve. 

- celkové výnosy v roku 2019 vzrástli oproti roku 2018 o 536 332,98 €, hlavne v položke 61 – 

Tržby za vlastné výrobky, ktoré vo významnej miere nastali v spoločnosti Rejdovka s.r.o. vo 

výške 35 772 €, Nárast v položke 64- Ostatné výnosy, bol spôsobený zúčtovaním dotácie 

v Rejdovke s.r.o. vo výške 42 470 € a už vyššie spomínaným preúčtovaním pozemkov 

z podsúvahovej evidencie do majetku obce v sume 431 977,72 €. Nárast pozorujeme aj 

v položke 69 – Výnosy z transferov, nakoľko sa uskutočnilo viacero projektov, ktoré boli 

podporené dotáciou. 

 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec, rozpočtová organizácia a obchodná spoločnosť prijala nasledovné granty a 

transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 

transferov 

Suma prijatých 

prostriedkov v 

EUR  

ÚPSVaR Rožňava Aktivačná a dobrovoľnícka 

činnosť 

12 299,18 

Ministerstvo vnútra SR Evidencia obyvateľstva, 

register adries 

272,76 

ÚPSVaR Rožňava Rodinné prídavky a dávka v 

HN – osobitný príjemca 

5 325,58 

ÚPSVaR Rožňava Strava detí v hmotnej núdzi 16 297,20 

ÚPSVaR Rožňava Školské potreby pre deti 

v HN 

1 062,40 

OÚ Košice, odbor školstva Dotácia na výchovu 

a vzdelávanie MŠ 

1 979,00 

Dobrovoľná požiarna ochrana 

SR 

Dotácia na protipožiarnu 

ochranu 

3 000,00 

Ministerstvo vnútra SR Voľby prezidenta SR 

a Európsky parlament 

2 044,47 

IA MPSVaR Bratislava Opatrovateľská služba v byte 

občana 

4 560,00 

IA MPSVaR Bratislava Terénna sociálna práca 19 168,48 

Ministerstvo vnútra SR Miestna občianska 

poriadková služba 

31 256,64 

Metodicko-pedagogické centrum 

Prešov 

ZŠ – asistenti učiteľa MRK 21 829,75 

Ministerstvo kultúry SR Podpora kultúrnych aktivít 

MRK 

1 900,00 
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Ministerstvo financií SR Oprava strechy OcÚ a KD 13 500,00 

Ministerstvo vnútra SR Starostlivosť o pamätník SNP 

a vojnový hrob 

2 474,73 

Ministerstvo dopravy a výstavby 

SR 

Územný plán obce – zmeny 

č. 1 

3 192,00 

Úrad vlády SR Multifunkčné ihrisko 32 849,81 

Ministerstvo vnútra SR Modernizácia hasičskej 

zbrojnice 

30 000,00 

Ministerstvo financií SR Rekonštrukcia chodníka 

cintorín 

20 000,00 

Ministerstvo vnútra SR Rozšírenie kamerového 

systému 

5 000,00 

Ministerstvo financií SR Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií 

 

27 000,00 

Úrad podpredsedu vlády SR pre 

IaI 

Rozvoj infraštruktúry CR 40 000,00 

Košický samosprávny kraj Gemerský folklórny festival 4 000,00 

Nadácia Tesco Projekt školských ovocných 

sadov 

100,00 

Okresný úrad Košice ZŠ – prenesené kompetencie 358 977,00 

Nadácia Carmeuse Slavec Zakúpenie školských potrieb 150,00 

Úrad vlády SR Regionálny príspevok pre 

Rejdovku s.r.o. 

25 000,00 

ÚPSVaR Rožňava Refundácia miezd 

zamestnancov Rejdovky s.r.o. 

12 572,69 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

a) obec 

- Gemerský folklórny festival -  KSK poskytol dotáciu vo výške 4 000 € na usporiadanie 

46. ročníka. Festival patrí medzi trvalo podporované podujatia z úrovne Košického 

samosprávneho kraja. KSK dopomohol k tomu, že obec mohla pre návštevníkov pripraviť 

zaujímavý kultúrny program obohatený o sprievodné podujatia, čím sme prispeli 

k uchovávaniu kultúrneho bohatstva našich predkov na Gemeri.  

- Dobrovoľný hasičský zbor - z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR obec 

získala dotáciu na materiálové vybavenie a údržbu hasiacej techniky vo výške 3 000 €. 

- Miestna občianska poriadková služba - v rámci projektu MV SR v obci pracujú 4 

členovia MOPS.  Refundované boli mzdové výdavky a paušálne výdavky vo výške 

31 256,64 €.  

- Aktivačná a dobrovoľnícka činnosť - ÚPSVaR refunduje výdavky na osobné náklady, 

nákup pracovného náradia, pracovných a ochranných pomôcok pre pracovníkov AČ 

a DČ. Bežné čistenie miestnych komunikácií, údržba verejných priestranstiev, ako aj 

menšie remeselnícke práce boli zabezpečované počas celého roka občanmi zaradenými 

do aktivačnej a dobrovoľníckej činnosti.  
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- Oprava strechy OcÚ a KD – strecha na budove OcÚ a KD bola natretá, inštalované 

boli nové zvody na dažďovú vodu a lapáky na sneh, nanovo boli zhotovené podhľady 

strechy. Dotácia prijatá v sume 13 500 €. 

- Terénna sociálna práca  - je to národný projekt prostredníctvom Implementačnej 

agentúry MPSVaR SR. Vytvorené boli 2 pracovné miesta.  Mzdové výdavky, materiál 

a telefónne služby v rámci TSP boli refundované IA MPSVaR SR vo výške 19 168,48 

€. Projekt bol ukončený k 31.8.2019. 

- Podpora opatrovateľskej služby - obec sa od 1.3.2019 zapojila do národného projektu 

prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVaR SR. Vytvorené bolo 1 pracovné 

miesto opatrovateľky. Mzda výdavky opatrovateľsky boli refundované IA MPSVaR 

SR vo výške 4 560 €. 

- Územný plán obce zmeny a doplnky č. 1 - pôvodný územný plán obce bol spracovaný 

v rokoch 2003-2006. Nakoľko bolo potrebné v ňom zapracovať aktuálne zmeny obec 

dala spracovať túto dokumentáciu. Celkové náklady predstavujú sumu 6 490 €, z toho 

dotácia bola vo výške 3 192,00 €.   

- Rekonštrukcia chodníka na cintoríne – celkové výdavky vo výške 24 858,97 €, z toho 

dotácia vo výške 20 000 € poskytnutá z MF SR. 

- Multifunkčné ihrisko – výstavba multifunkčného ihriska v areáli ZŠ v celkovej 

hodnote 57 753,29 €, z toho dotácia vo výške 32 849,81 €, vlastné fin. prostriedky 

z rezervného fondu vo výške 24 903,48 €.  

- Modernizácia hasičskej zbrojnice – projekt podporený dotáciou vo výške 30 000 € pri 

celkových výdavkoch v sume 33 219,17 €.  

- Rozšírenie kamerového systému – kamerový systém obce rozšírený o 4 kamery 

v celkovej výške 8 691,74 €, z toho dotácia vo výške 5 000,00 €. 

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií – projekt bude realizovaný v roku 2020. 

- Rozvoj infraštruktúry CR - projekt bude realizovaný v roku 2020. 

 

 

b) rozpočtová organizácia 

- Prenesené kompetencie ZŠ – výdavky na výchovno-vyučovací proces, ktorý sa 

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

rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu, odboru školstva, Košice. Zo štátneho 

rozpočtu boli v roku 2019 poskytnuté finančné prostriedky  vo výške   358 977,00 €. 

Z tejto čiastky sú normatívne finančné prostriedky vo výške 329 675,00 € 

a nenormatívne finančné prostriedky vo výške 29 302,00 €.  

Nenormatívne FP boli v zložení: dotácia na vzdelávacie poukazy, dopravné žiakov, 

finančné prostriedky na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na 

učebnice, príspevok na lyžiarsky kurz, príspevok na pedagogického asistenta učiteľa 

pre žiaka so zdravotným znevýhodnením, príspevok na školu v prírode a príspevok na 

lyžiarsky kurz. 

- Projekt „Škola otvorená všetkým“  - financovaný Metodicko-pedagogickým 

strediskom v Prešove bol podporený dotáciou vo výške 21 829,75 €. Cieľom projektu 

je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému  vzdelávaniu a zlepšiť 

výsledky žiakov z marginalizovanej rómskej komunity. ZŠ Rejdová vytvorila pracovné 
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miesto pre 1 pedagogického asistenta učiteľa a 1 sociálneho pedagóga. MPC refunduje 

mzdy a odvody týchto zamestnancov.  

 

c) obchodná spoločnosť  

- Rejdovka s.r.o. - obchodná spoločnosť bola založená v roku 2016, avšak skutočnú 

činnosť začala vyvíjať až v roku 2018. Počas roku 2019 tu pracovalo 5 zamestnankýň. 

Úrad vlády SR poskytol spoločnosti regionálny príspevok v celkovej výške 25 000 € 

na bežné výdavky. Hlavným účelom poskytnutia dotácie bolo vytvorenie 

remeselníckej dielne so zameraním na šitie krojov a krojových súčastí. 

 

10.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

Občianske združenie  

Hôra Rejdová 

Zachovávanie a rozvíjanie ľudových 

zvykov, tradícií, ľudovej kultúry, 

tradičných ľudových remesiel. 

 

2 000,00 

Mesto Rožňava CVČ - záujmové vzdelávanie detí 50,00 

 

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2019 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 

a) obec 

- rekonštrukcia chodníka na cintoríne 

- výstavba multifunkčného ihriska 

- modernizácia hasičskej zbrojnice 

- rozšírenie kamerového systému 

- územný plán obce – zmeny a doplnky č. 1  

 

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

a) obec 

- zateplenie pavilónu ZŠ (školská jedáleň) 

- projekt „Rozvoj infraštruktúry CR v obci Rejdová“ úprava priestranstva na námestí  

- rekonštrukcia miestnych komunikácií 
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10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 

Koncom roka 2019 sa vo svete prvýkrát objavili informácie o epidémii vírusu COVID-19, 

ktorý v nasledujúcich mesiacoch zasiahol nielen krajiny Ázie, ale aj Európu a celý svet. Aj keď 

v čase zverejnenia tejto výročnej správy sa situácia neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv 

na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byt‘ vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. 

Účtovná jednotka zvážila   momentálnu situáciu a vyhodnotila riziká.  Na základe toho 

podnikne kroky k eliminácii akýchkoľvek negatívnych dopadov na účtovnú jednotku a jej 

zamestnancov, či už v oblasti úspory a štruktúre nákladov, alebo v prípade potreby hľadania 

nových možností podnikateľských aktivít. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej 

jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu 

súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná 

jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020. 

 

Je predpoklad, že konsolidovaný celok bude pokračovať nepretržite vo svojej činnosti. 

Konsolidovaný celok nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

Konsolidovaný celok nemá vplyv na zamestnanosť regiónu. 

Konsolidovaný celok nemá vplyv na životné prostredie. 

Konsolidovaný celok nemá úlohy, ktoré by bolo potrebné riešiť v spolupráci s vedeckými 

a výskumnými inštitúciami 

Konsolidovaný celok nepoužíva finančné nástroje týkajúce sa cenných papierov  (§ 20 ods. 5 

zákona o účtovníctve). 

 

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nevedie žiaden súdny spor. 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Jaroslava Roliková                        Schválila: Mgr. Slávka Krišťáková 

V Rejdovej, dňa 28.7.2020 

 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov 

a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  

 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke  


