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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 činnosť obce zamerala na zlepšenie stavu obecných budov, 

zvýšenie občianskej vybavenosti, či zlepšenie stavu miestnych komunikácií.  Výmenou okien 

na budove turistickej ubytovne na námestí obce sa nám podarilo budovu čiastočne zatepliť a 

tým znížiť množstvo energií na vykurovanie počas zimnej sezóny. Z vlastných zdrojov boli 

zmodernizované sociálne zariadenia a vynovená kuchyňa.  Opravili sme tiež ďalšiu časť 

miestnych komunikácií, čo prispelo k zlepšeniu obecnej infraštruktúry.  

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. 

Významný krokom bolo reálne spustenie činnosti sociálneho podniku, ktorý je zameraný na 

šitie krojov. V zrekonštruovaných priestoroch základnej školy našli zamestnanie 3 

pracovníčky. Využili sme finančné zdroje Úradu vlády SR i ÚPSVaR.  Medzi základné ciele 

patrí aj zapájanie marginalizovanej rómskej komunity do diania v obci s využitím terénnej 

sociálnej práce a starostlivosť o dôchodcov prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej 

služby. V roku 2018 tiež pracovala občianska hliadka, kde sme zamestnali 4 Rómov. Aktívne 

pracovali tieto spolky a združenia : Dobrovoľný hasičský zbor obce, Folklórna skupina Hôra, 

Klub dôchodcov a Poľovnícke združenie. 

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. Do budúcna 

by bolo vhodné zriadiť v obci zberný dvor. 
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V roku 2018 boli schválené ďalšie finančné príspevky napr. na rekonštrukciu budovy hasičskej 

zbrojnice, výstavbu multifunkčného ihriska, či rozšírenie kamerového systému. Tieto práce 

budú realizované až v r.2019.  

 

Chcela by som vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa počas roka aktívne zapájali do diania v 

obci, poskytli finančné príspevky, či svojou prácou prispeli k tomu, aby sa nám v našej obci 

žilo lepšie a spokojnejšie. Verím, že aj v budúcnosti sa stále nájdu ľudia, ktorým naša obec nie 

je ľahostajná a spoločnými silami dokážeme zlepšiť nielen život v nej, ale aj medziľudské 

vzťahy. 

 

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 
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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 

Zamestnanci OcÚ : 

ekonómka 

samostatná referentka 

upratovačka 

vodič - opravár 

riaditeľka MŠ 

učiteľka MŠ 

upratovačka MŠ 

 

 

Ing. Jaroslava Roliková 

Ivana Kolářová 

Margita Oravcová 

Ján Parala 

Mgr. Jana Mihóková 

Anna Kračúnová 

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 

mailto:zsrejdova@gmail.com
https://zsrejdova.edupage.org/
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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 

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.  
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5.2 Demografické údaje  

Počet obyvateľov: 738 

Národnostná štruktúra : 

99,73% obyvateľov je slovenskej národnosti. 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :  evanjelická a katolícka 

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. 

  

 

5.4 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. 

 

5.5 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. 

 

5.6 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. 
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5.7 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. 

 

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 – 102 žiakov 

- Materská škola Rejdová – 24 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 : 

- Hostinec pod Stolicou 

- Espresso Jánošík 

- Ski Rejdová  

- výroba šindľov  
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- 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. 

 

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2016. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 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 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.marca 2018 uznesením č.14 

bod 4. 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

 - prvá zmena schválená dňa 26.4.2018 uznesením č. 28 

 - druhá zmena schválená dňa 15.10.2018 uznesením č. 53 bod 1 

 - tretia zmena schválená dňa 15.10.2018 uznesením č. 53 bod 2 d) 

 - štvrtá zmena schválená dňa 30.12.2018 rozpočtovým opatrením č. 1 

 - piata zmena schválená dňa 30.12.2018 rozpočtovým opatrením č. 2. 

 

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018   

 

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2018 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 853 750 990 554 969 779,14 97,90 

z toho :     

Bežné príjmy 771 725 837 068 836 043,12 99,87 

Kapitálové príjmy 500  73 000 72 574,00 99,42 
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Finančné príjmy 46 045 46 045 26 852,05 58,32 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
35 480 34 441 34 309,97 99,62 

Výdavky celkom 850 750 964 352 835 915,44 86,69 

z toho :     

Bežné výdavky 335 776 366 681 321 886,43 87,78 

Kapitálové výdavky 59 000 143 700 61 573,95 42,85 

Finančné výdavky 0 0 0 0 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
455 974 453 971 452 455,06 99,67 

Rozpočet obce  3 000 26 202 133 863,70 X 

 

 

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018  

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2018 

 
 
Bežné  príjmy spolu 870 353,09 

z toho : bežné príjmy obce (hlavná činnosť) 836 043,12 

             bežné príjmy RO 34 309,97 

Bežné výdavky spolu 774 341,49 

z toho : bežné výdavky  obce (bežná činnosť) 321 886,43 

             bežné výdavky  RO 452 455,06 

Bežný rozpočet + 96 011,60 

Kapitálové  príjmy spolu 72 574,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce (hlavná činnosť) 72 574,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 61 573,95 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  61 573,95 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  + 11 000,05 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 107 011,65 

Vylúčenie z prebytku - účelové fin. prostriedky ZŠ  - 312,68 

Vylúčenie z prebytku – nevyčerpané kapitálové dotácie - 55 000,00 

Vylúčenie z prebytku – zostatok účtu sociálneho fondu - 261,40 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 51 437,57 

Príjmy z finančných operácií 26 852,05 

Výdavky z finančných operácií 0 

Rozdiel finančných operácií 26 852,05 

PRÍJMY SPOLU   969 779,14 

VÝDAVKY SPOLU 835 915,44 

Hospodárenie obce  133 863,70 

Vylúčenie z prebytku - 55 574,08 

Upravené hospodárenie obce 78 289,62 
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Výpočet rozpočtového hospodárenia za rok 2018 – vysvetlenie: 

Pre výpočet rozpočtového hospodárenia za rok 2018 sa od celkových bežných príjmov 

a výdavkov uvedených vo finančnom výkaze FIN 1-12 za obec odpočítava podnikateľská 

činnosť, ktorá je mimorozpočtová  a nevstupuje do rozpočtového hospodárenia. Vo FIN 1-12 

rozpočtovej organizácie Základnej školy sa uvádzajú všetky položky.  

 

Obec - Celkové bežné príjmy podľa výkazu FIN 1-12  866 029,51 € 

             z toho bežné príjmy: hlavná činnosť   836 043,12 € 

                                               podnikateľská činnosť      29 986,39 €   

     

           Celkové bežné výdavky podľa výkazu FIN 1-12  346 720,24 € 

            z toho bežné výdavky: hlavná činnosť   321 886,43 € 

                                               podnikateľská činnosť     24 833,81 €   

 

           Celkové kapitálové výdavky podľa výkazu FIN 1-12   62 773,95 € 

            z toho bežné výdavky: hlavná činnosť      61 573,95 € 

                                               podnikateľská činnosť      1 200,00 €   

 

 

ZŠ - Celkové bežné príjmy podľa výkazu FIN 1-12                 34 309,97 € 

             z toho bežné príjmy: hlavná činnosť a stravovanie   34 309,97 € 

                                                    

           Celkové bežné výdavky podľa výkazu FIN 1-12  452 455,06 € 

            z toho bežné výdavky: hlavná činnosť a stravovanie 452 455,06 € 

                                                  

 

 

Návrh   na vysporiadanie hospodárskeho výsledku podľa rozpočtového hospodárenia 

 Prebytok rozpočtu v sume 107 011,65 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 56 699,08 EUR  navrhujeme použiť 

na:   

- tvorbu rezervného fondu 51 437,57 EUR  

 

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

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

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  312,68 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume   312,68 EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 55 000,00 EUR, a to na : 

- rekonštrukciu  chodníka na cintoríne v sume  20 000 EUR 

- modernizáciu hasičskej zbrojnice v sume 30 000 EUR 



 14 

- rozšírenie kamerového systému v obci v sume 5 000 EUR 

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

o sociálnom fonde v sume 261,40 EUR. 

 

Zostatok finančných operácií v sume 26 852,05 EUR 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           26 852,05 EUR               

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo 

výške  78 289,62 EUR.  

 

 

7.3 Rozpočet na roky 2019 - 2021      

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Príjmy celkom 969 779,14 985 690 916 000 947 000 

z toho :     

Bežné príjmy 836 043,12 852 527 856 760 882 760 

Kapitálové príjmy 72 574,00 38 800 20 000 25 000 

Finančné príjmy 26 852,05 55 313 0 0 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
34 309,97 39 050 39 240 39 240 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Výdavky celkom 835 915,44 983 935 867 000 899 000 

z toho :     

Bežné výdavky 321 886,43 369 984 404 190 426 330 
Kapitálové výdavky 61 573,95 149 775 20 000 25 000 

Finančné výdavky 0 0 0 0 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
452 455,06 464 176 442 810 447 670 

 

 

 

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 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Predpoklad 

na rok 2019 

Majetok spolu 883 659,92 1 006 648,46 960 537,00 

Neobežný majetok spolu 799 563,82 805 622,73 811 335,00 

z toho :    
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Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 648 229,11 654 288,02 660 000,00 

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

Obežný majetok spolu 82 557,43 199 746,98 148 002,00 

z toho :    

Zásoby 800,07 957,73 1 000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 7,80 1,07 2,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  20 616,17 27 079,49 27 000,00 

Finančné účty  61 133,39 171 708,69 120 000,00 

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

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

Časové rozlíšenie  1 538,67 1 278,75 1 200,00 

 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Predpoklad 

na rok 2019 

Majetok spolu 920 196,68 1 101 953,63 1 042 835,00 

Neobežný majetok spolu 794 563,82 858 642,73 851 335,00 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 648 229,11 712 308,02 705 000,00 

Dlhodobý finančný majetok 146 334,71 146 334,71 146 335,00 

Obežný majetok spolu 123 253,25 241 475,64 189 300,00 

z toho :    

Zásoby 1 692,22 8 086,06 7 000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  20 754,11 27 342,36 27 300,00 

Finančné účty  100 806,92 206 047,22 155 000,00 

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

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

Časové rozlíšenie  2 379,61 1 835,26 2 200,00 
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8.2 Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Predpoklad 

na rok 2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 883 659,92 1 006 648,46 960 537,00 

Vlastné imanie  697 306,67 613 196,97 630 687,00 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  697 306,67 613 196,97 630 687,00 

Záväzky 10 966,08 59 686,41 9 850,00 

z toho :    

Rezervy  1 200,00 1 600,00 1 600,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 811,16 55 312,68 5 000,00 

Dlhodobé záväzky 276,20 261,40 250,00 

Krátkodobé záväzky 7 678,72 2 512,33 3 000,00 

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

Časové rozlíšenie 175 387,17 333 765,08 320 000,00 

 

b) za konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Predpoklad 

na rok 2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 920 196,68 1 101 953,63 1 042 835,00 

Vlastné imanie  694 426,21 613 375,38 625 335,00 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  694 426,21 613 375,38 625 335,00 

Záväzky 47 720,20 94 071,99 47 500,00 

z toho :    

Rezervy  1 200,00 1 904 2 000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 811,16 55 430,68 6 000,00 

Dlhodobé záväzky 2 629,46 975,04 1 500,00 

Krátkodobé záväzky 42 079,58 35 762,27 38 000,00 

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

Časové rozlíšenie 178 050,27 394 506,26 370 000,00 
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- Prírastok majetku o zrekonštruované priestory dielne, v ktorej vykonáva svoju činnosť 

obchodná spoločnosť Rejdovka s.r.o. vo výške 45 174,64 € a nákup osobného 

automobilu vo výške 13 119,70 €.  

- Prírastok zásob o látky a drobný materiál pre Rejdovku s.r.o vo výške 5 644,92 €. 

 

 

8.3 Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31.12 2017 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   6 550,86 13 272,49 

Pohľadávky po lehote splatnosti   14 065,31 13 807,00 

 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31.12 2017 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   6 688,80 13 535,36 

Pohľadávky po lehote splatnosti   14 065,31 13 807,00 

 

8.4 Záväzky   

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2017 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   7 954,92 2 773,73 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2017 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   44 709,04 36 737,31 

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 (Terénna sociálna práca) 

-  pohľadávky do lehoty splatnosti predstavujú nedoplatky k 31.12.2018 za komunálny odpad,  

   miestne dane a poplatky za odber vody z obecného vodovodu za rok 2018  

- pokles pohľadávok po lehote splatnosti predstavujú uhradené nedoplatky za komunálny  

  odpad, miestne dane a poplatky za odber vody z obecného vodovodu za roky 2011- 2017,  

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

   zamestnancom zo zúčtovania miezd za 12/2018. 
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9. Hospodársky výsledok  za 2018 - vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Predpoklad 

rok 2019 

Náklady 519 177,00 478 479,44 503 100,00 

50 – Spotrebované nákupy 48 647,60 40 941,04 40 000,00 

51 – Služby 120 377,88 64 617,44 75 000,00 

52 – Osobné náklady 202 392,87 211 199,83 222 000,00 

53 – Dane a  poplatky 2 464,88 1 150,73 1 500,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

22 011,03 19 927,48 20 000,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

46 830,74 62 097,03 64 000,00 

56 – Finančné náklady 2 532,92 2 348,41 2 500,00 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

73 681,26 76 173,96 78 000,00 

59 – Dane z príjmov 237,82 23,52 100,00 

Výnosy 537 849,99 562 175,71 577 000,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

26 829,39 24 943,80 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 

308 439,35 335 560,28 340 000,00 

64 – Ostatné výnosy 41 995,38 16 336,32 18 000,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

1 904,31 8 625,82 5 000,00 

66 – Finančné výnosy 11,79 1 827,78 1 000,00 

67 – Mimoriadne výnosy 1 709,28 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

156 960,49 174 881,71 188 000,00 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV 

/ 

+ 18 672,99 + 83 696,27 + 73 900,00 
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Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: 

- celkové náklady v roku 2018 poklesli oproti roku 2017 o 40 697,56 €. Pokles pozorujeme 

najmä v položke 50 – Spotrebované nákupy a 51 - Služby, z dôvodu že v roku 2017 sa tieto 

vzťahovali na náklady z projektov, ktoré boli podporené z dotácie. Nárast v položke 52 – 

Osobné náklady bol spôsobený  nárastom počtu zamestnancov v roku 2018 – 4 zamestnanci 

Miestnej občianskej poriadkovej služby. Vzrástla aj položka 55 – Odpisy a rezervy zaradením 

vetvy kanalizácie.  

- celkové výnosy v roku 2018 vzrástli oproti roku 2017 o 24 325,72 €, hlavne v položke 63 – 

Daňové a colné výnosy, nakoľko obec prijala vyššie podielové dane. 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 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Predpoklad 

rok 2019 

Náklady 885 248,18 894 955,59 932 700,00 

50 – Spotrebované nákupy 110 964,78 107 681,34 110 000,00 

51 – Služby 133 686,10 89 862,46 95 000,00 

52 – Osobné náklady 560 123,54 604 157,59 630 000,00 

53 – Dane a  poplatky 2 471,88 1 200,73 1 600,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

23 056,03 21 054,48 21 000,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

 

46 830,74 

 

62 371,03 

 

64 400,00 

56 – Finančné náklady 4 612,06 4 463,91 5 000,00 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

2 785,23 3 650,53 5 000,00 

59 – Dane z príjmov 717,82 513,52 700,00 

Výnosy 904 158,27 981 711,73 990 000,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

62 954,74 60 844,97 64 000,00 

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 

308 439,35 335 560,28 340 000,00 
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64 – Ostatné výnosy 42 634,77 55 261,54 60 000,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

 

1 904,31 

 

8 625,82 

 

5 000,00 

66 – Finančné výnosy 11,79 1 827,78 1 000,00 

67 – Mimoriadne výnosy 1 709,28 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

 

486 504,03 

 

519 591,34 

 

520 000,00 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV 

/ 

+ 18 910,09 + 86 756,14 + 57 300,00 

 

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 86 756,14 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Prehľad hospodárenia subjektov konsolidovaného celku: 

Obec  - hlavná činnosť                   + 83 585,07 EUR 

          - podnikateľská činnosť       +      111,20 EUR 

Základná škola          -    1 093,13 EUR 

Rejdovka s.r.o.          +   4 153,00 EUR 

 

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

rozdielov: 

- celkové náklady v roku 2018 vzrástli oproti roku 2017 o 9 707,41 €. Nárast pozorujeme 

najmä v položke 52 – Osobné náklady, z dôvodu začatia prevádzky spoločnosti Rejdovka s.r.o., 

v ktorej boli prijatí 3 zamestnanci počas roku 2018.   

- Celkové výnosy v roku 2018 vzrástli oproti roku 2017 o 77 553,46 €, hlavne v položke 63 – 

Daňové a colné výnosy, nakoľko obec prijala vyššie podielové dane. Nárast v položke 64- 

Ostatné výnosy, bol spôsobený zúčtovaním dotácie v Rejdovke s.r.o. vo výške 37 805,91 €. 

Nárast pozorujeme aj v položke 69 – Výnosy z transferov, nakoľko sa v obci  uskutočnilo 

viacero projektov, ktoré boli podporené dotáciou. 
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10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2018 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 

20 084,77 

Ministerstvo vnútra SR Evidencia obyvateľstva, 

register adries 

278,50 

ÚPSVaR Rožňava Rodinné prídavky 

a dávka v HN – 

osobitný príjemca 

5 568,32 

ÚPSVaR Rožňava Strava detí v hmotnej 

núdzi 

5 327,00 

ÚPSVaR Rožňava Školské potreby pre 

deti v HN 

1 377,60 

OÚ Košice, odbor školstva Dotácia na výchovu 

a vzdelávanie MŠ 

2 260,00 

Dobrovoľná požiarna ochrana 

SR 

Dotácia na 

protipožiarnu ochranu 

3 000,00 

Ministerstvo vnútra SR Voľby komunálne 526,86 

IA MPSVaR Bratislava Opatrovateľská služba 

v byte občana 

3 042,00 

IA MPSVaR Bratislava Terénna sociálna práca 17 486,98 

Ministerstvo vnútra SR Miestna občianska 

poriadková služba 

29 261,54 

Metodicko-pedagogické centrum ZŠ – asistenti učiteľa 

MRK 

24 021,18 

Environmentálny fond Nelegálna skládka 

odpadu - odstránená v r. 

2017 

19 129,20 

Úrad vlády SR Modernizácia 

Turistickej ubytovne  

10 000,00 

Okresný úrad Košice ZŠ – prenesené 

kompetencie 

331 788,00 

Košický samosprávny kraj Gemerský folklórny 

festival  

3 600,00 

Úrad vlády SR Regionálny príspevok 

pre Rejdovku s.r.o. 

90 000,00 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

a) obec 

- Gemerský folklórny festival -  KSK poskytol dotáciu vo výške 3 600 € na usporiadanie 

jeho 45. ročníka. Festival patrí medzi trvalo podporované podujatia z úrovne 
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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. Na festivale vystúpilo 

približne 600 účinkujúcich z blízkeho okolia i vzdialenejších regiónov. Festival 

navštívilo cca 2 700 návštevníkov. 

- 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 začala v obci od 

decembra 2017 pracovať 4 členná MOPS.  Refundované boli mzdové výdavky 

a paušálne výdavky v celkovej výške 29 261,54 €.  

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

nákup pracovného náradia, pracovných a ochranných pomôcok pre pracovníkov AČ 

a DČ. Tieto výdavky boli sčasti kryté refundáciou z ÚPSVaR vo výške 20 084,77. 

Bežné čistenie miestnych komunikácií, údržba verejných priestranstiev, ako aj menšie 

remeselnícke práce boli zabezpečované počas celého roka občanmi zaradenými do 

aktivačnej a dobrovoľníckej činnosti.  

- Odstránenie nelegálnej skládky odpadu - obec v roku 2017 odstránila skládku 

v lokalite Potôčok, na ktorú žiadala dotáciu z Environmentálneho fondu. Časť dotácie 

bola refundovaná ešte v roku 2017 a zvyšná časť vo výške 19 129,20 € bola obci 

zrefundovaná až v roku 2018. 

- Modernizácia turistickej ubytovne na námestí obce -  z dotácie Úradu vlády SR vo 

výške 10 000 € boli vymenené okná a dvere za plastové.  

- Terénna sociálna práca  - do projektu sa obec zapojila od 1.5.2016. 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 17 486,98 €. 

- Podpora opatrovateľskej služby - obec sa od 1.3.2016 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 3 042 €.  Projekt bol ukončený 31.3.2018. 

 

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 2018 poskytnuté finančné prostriedky  vo výške   331 788,00 €. 

Z tejto čiastky sú normatívne finančné prostriedky vo výške 303 796,00 € 

a nenormatívne finančné prostriedky vo výške 27 992,00 €.  

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 

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

strediskom v Prešove bol podporený dotáciou vo výške 24 021,18 €. Cieľom projektu 

je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému  vzdelávaniu a zlepšiť 

výsledky žiakov z marginalizovanej rómskej komunity. ZŠ Rejdová vytvorila pracovné 

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 2018 boli prijaté 3 zamestnankyne 

do remeselníckej dielne. Úrad vlády SR poskytol spoločnosti regionálny príspevok 

v celkovej výške 90 000 €, z toho 57 800 € na kapitálové výdavky a 32 200 € 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 2018 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 

40,00 

 

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2018 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018: 

a) obec 

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií – celkové výdavky boli vo výške 44 862,66 

€. Na opravu ciest prispeli Lesy SR š.p. sumou 15 000 €, PD Rejdová 1 500 € a PF 

Forest Rožňava sumou 1 000 €. Na rekonštrukciu miestnych komunikácií bolo 

z rezervného fondu použitých 24 984,37 €. Ostatné finančné prostriedky vo výške 

2 378,29 € boli kryté prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.  

- Rodinný dom na námestí obce – obecné zastupiteľstvo uznesením č. 28 zo dňa 

26.4.2018 odsúhlasilo kúpu rodinného domu na námestí obce č. d. 218 v sume 14 000 

€. Výdavky boli kryté prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.  
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b) obchodná spoločnosť  

- Rejdovka s.r.o. – v mesiaci december 2018 bola uskutočnená rekonštrukcia šijacej 

dielne v celkovej výške 45 174,64 €. Z regionálneho príspevku bolo uhradené 

spracovanie projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu vo výške  2 000 € a 

rekonštrukcia šijacej dielne 42 800 €. Zakúpené bolo úžitkové motorové vozidlo 

v celkovej sume 13 119,70 €, regionálny príspevok činí 13 000 €.  

 

 

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

a) obec 

- výstavba multifunkčného ihriska 

- modernizácia hasičskej zbrojnice 

- rozšírenie kamerového systému v obci 

- rekonštrukcia chodníka na cintoríne 

- zateplenie pavilónu ZŠ (školská jedáleň) 

 

 

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Konsolidovaný celok nezaznamenal žiadnu udalosť osobitného významu po skončení 

účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

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 8.8.2019 
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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  


