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1. Úvodné slovo starostu obce  
Obec Rejdová plní všetky samosprávne povinnosti vyplývajúce jej zo zákona 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 v Programe rozvoja obce na roky 2016-2022 stanovené 3 hlavné oblasti rozvoja – 
oblasť hospodárska, sociálna a environmentálna. 
V rámci hospodárskej oblasti sa činnosť obce zameriava hlavne na skvalitnenie dopravnej 
infraštruktúry, rozvoj technickej infraštruktúry, zlepšenie stavu obecných budov. Naše aktivity 
smerujú hlavne na opravy miestnych komunikácií, verejného vodovodu a rekonštrukcie budov 
vo vlastníctve obce s cieľom zníženia vynakladania finančných prostriedkov na energie. 
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. 
zriadením posilňovne, organizovaním množstva kultúrno-športových podujatí, zapájaním detí 
a mládeže do diania v obci prostredníctvom ich členstva v spolkoch a záujmových združeniach. 
Vytváranie pracovných miest zabezpečujeme hlavne prostredníctvom projektov ÚPSVaR. 
Našim cieľom je tiež zriadenie sociálneho podniku obce, ktorého činnosť bude zameraná na 
uchovanie kultúrneho dedičstva našich predkov. 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 rámci environmentálnej oblasti je prioritným cieľom odstraňovanie nelegálnych skládok 
odpadov a zvýšenie separácie odpadu. 
V roku 2016 sa nám podarilo uskutočniť viacero projektov, ktoré prispeli k naplneniu týchto 
základných cieľov obce – rekonštrukcia miestnych komunikácií, sanácia skládky odpadu pri 
rómskej osade, oprava budov vo vlastníctve obce, dokumentácia kultúrneho dedičstva a iné. 
Splnenie týchto cieľov je však možné len spoluprácou starostu obce, poslancov OZ, členov 
komisií, členov spolkov a združení pôsobiacich na území obce, podnikateľov a obyvateľov.  

           
      

2. Identifika čné údaje obce 

Názov: Obec Rejdová 
Sídlo: Rejdová 47, 049 26  Rejdová 
IČO: 00328685 
Štatutárny orgán obce: Mgr. Slávka Krišťáková 
Telefón: 058/7883240 
E-mail: starosta@rejdova.sk 
Webová stránka: www.rejdova.sk 
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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 
Ing. Jana Molčanová 
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 

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 obce:  

Základná škola Rejdová,  
sídlo: 049 26 Rejdová 43,  
štatutárny orgán: Mgr. Žofia Valentíková, riaditeľka školy, 
IČO: 35543671 
e-mail: zsrejdova@gmail.com 
webová stránka: https://zsrejdova.edupage.org/ 
 

Obchodné spoločnosti založené obcou:  

Rejdovka s.r.o. 
sídlo: 049 26  Rejdová 47 
štatutárny orgán: Mgr. Slávka Krišťáková, konateľka 
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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 
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 obce  

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 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.  
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5.1. Geografické údaje 
Počet obyvateľov: 
celkom - 739 
muži - 362 
ženy – 377 
 

Národnostná štruktúra : 
slovenská – 594 

maďarská – 2 
rómska – 121 

nezistená – 22 
 
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 
evanjelické a.v. – 503 
rímskokatolícke – 29 
gréckokatolícke – 28 
bez vyznania – 179 
 
Vývoj počtu obyvateľov : 
Oproti minulému roku počet obyvateľov vzrástol o 7 obyvateľov. Z dlhodobého hľadiska má 
vývoj počtu obyvateľov obce stabilný rast. 
 
 

5.2. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 116 obyvateľov 

Nezamestnanosť v okrese:  20,93 % - okres s treťou najvyššou mierou nezamestnanosti v rámci SR 
 

Vývoj nezamestnanosti : Miera nezamestnanosti v obci dosiahla 15,70 %. Z celkového počtu 
obyvateľov v produktívnom veku pracuje približne 90 % mimo územia obce. Zvyšných  10 % našlo 
zamestnanie v obci. Najviac obyvateľov  dochádza do Dobšinej a okresného mesta Rožňava, kde sú 
zamestnaní vo verejnej správe, školstve, službách. 

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. 
 

5.3. 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. Pamiatka 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, 
- lyžiarske stredisko, 
- 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 
- Materská škola Rejdová 

            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  
- 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   2016. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový, ktorý bol krytý 
príjmovými finančnými operáciami.  
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  

Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 31.marca 2016 uznesením č.9. 
Schválený rozpočet sa počas roka upravoval podľa potreby.  

Rozpočet bol upravený: 
prvá zmena schválená dňa 7.10.2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016, 
druhá zmena schválená dňa 25.7.2016 uznesením č. 22, 
tretia zmena schválená dňa 16.11.2016 uznesením č. 28, 
štvrtá zmena schválená dňa 27.12.2016 rozpočtovým opatrením č. 2/2016, 
piata zmena schválená dňa 30.12.2016 rozpočtovým opatrením č. 3/2016. 

 
 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016   

  
Schválený 
rozpočet  

 

 
Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov/ 
čerpanie výdavkov 

k 31.12.2016 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 706 531 868 339 870 227,50 100,22 
z toho :     
Bežné príjmy 606 520 762 206 763 363,06 100,15 
Kapitálové príjmy 150 9 340 9 327,90 99,87 
Finančné príjmy 83 461 83 461 83 461,01 100,00 
Príjmy RO s právnou  
subjektivitou 

16 400 13 332 14 075,53 105,57 

Výdavky celkom 706 531 866 875 788 466,09 90,95 

z toho :     
Bežné výdavky 272 284 420 407 384 248,34 91,40 
Kapitálové výdavky 83 611 87 801 49 754,16 59,51 
Finančné výdavky 0 5 000 1 600,00 32,00 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

350 636 353 667 352 863,59 99,77 

Rozpočet obce  0 1 464 81 761,41 x 
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016   

 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2016 
 

 
Bežné  príjmy spolu 777 438,59

z toho : bežné príjmy obce  763 363,06

             bežné príjmy RO 14 075,53

Bežné výdavky spolu 737 111,93

z toho : bežné výdavky  obce  384 248,34

             bežné výdavky  RO 352 863,59

Bežný rozpočet 40 326,66

Kapitálové  príjmy spolu 9 327,90

z toho : kapitálové  príjmy obce  9 327,90

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 49 754,16

z toho : kapitálové  výdavky  obce  49 754,16

             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet  - 40 426,26

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 99,60

Vylúčenie z prebytku  - 785,96

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 885,56

Príjmy z finančných operácií 83 461,01

Výdavky z finančných operácií 1 600,00

Rozdiel finančných operácií 81 861,01
PRÍJMY SPOLU   870 227,50

VÝDAVKY SPOLU 788 466,09

Hospodárenie obce  81 761,41

Vylúčenie z prebytku -785,96

Upravené hospodárenie obce 80 975,45

 
 
Výpočet rozpočtového hospodárenia za rok 2016 – vysvetlenie: 
Pre výpočet rozpočtového hospodárenia za rok 2016 sa od celkových bežných príjmov 
a výdavkov uvedených vo finančnom výkaze FIN 1-12 za obec odpočítava podnikateľská 
činnosť a vo FIN 1-12 rozpočtovej organizácie Základnej školy sa odpočítava školské 
stravovanie, ktoré sú mimorozpočtovými prostriedkami a nevstupujú do rozpočtového 
hospodárenia. 
Obec - Celkové bežné príjmy podľa výkazu FIN 1-12 795 697,29 € 
             z toho bežné príjmy: hlavná činnosť  763 363,06 € 
                                               podnikateľská činnosť   32 334,23 €   
     
           Celkové bežné výdavky podľa výkazu FIN 1-12 420 391,56 € 
            z toho bežné výdavky: hlavná činnosť  384 248,34 € 
                                               podnikateľská činnosť   36 143,22 €   
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ZŠ - Celkové bežné príjmy podľa výkazu FIN 1-12               40 157,96 € 
             z toho bežné príjmy: hlavná činnosť    14 075,53 € 
                                               školské stravovanie    26 082,43 €   
     
           Celkové bežné výdavky podľa výkazu FIN 1-12 379 466,34 € 
            z toho bežné výdavky: hlavná činnosť  352 863,59 € 
                                               školské stravovanie    26 602,75 €   
 
 
Návrh   na vysporiadanie hospodárskeho výsledku podľa rozpočtového hospodárenia 
  
Schodok rozpočtu v sume 99,60 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 sa zvyšuje o nevyčerpané účelovo určené 
finančné prostriedky v sume 15 566,32 Eur, ktoré pozostávajú: 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku, ktoré vrátila na účet obce Základná škola, a to na:  

- dopravné žiakov....................................................                         245,96 EUR 
- žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia ......                         540,00 EUR 
b)  nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu .........                    162,01 EUR 
c) nevyčerpané prostriedky z rezervného fondu .............             14 618,35 EUR 

 
Zostatok  finančných operácií v sume 81 861,01 EUR,  upravený o nevyčerpané účelové 
prostriedky v sume 15 566,32 € navrhujeme použiť na:  
-      vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu               99,60 EUR 
-      tvorbu rezervného fondu                                                       66 095,49 EUR               
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo 
výške 66 095,49 EUR.  

 
 

7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019      

 Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Rozpočet   
na rok 2017 

Rozpočet 
 na rok 2018 

Rozpočet 
 na rok 2019 

Príjmy celkom 870 227,50 799 273 721 290 729 490 
z toho :     
Bežné príjmy 763 363,06 703 945 706 850 714 050 
Kapitálové príjmy 9 327,90 2 000 1 000 1 500 
Finančné príjmy 83 461,01 80 388 0 0 
Príjmy RO s právnou 
subjektivitou 

14 075,53 12 940 13 440 13 940 

 
 Skutočnosť 

k 31.12.2016 
Rozpočet   

na rok 2017 
Rozpočet 

 na rok 2018 
Rozpočet 

 na rok 2019 
Výdavky celkom 788 466,09 799 273 718 049,50 728 579,50 
z toho :     
Bežné výdavky 384 248,34 326 641 328 900 334 100 
Kapitálové výdavky 49 754,16 78 988 1 000 1 500 
Finančné výdavky 1 600,00 3 400 0 0 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

352 863,59 390 244 388 149,50 392 979,50 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Predpoklad 
na rok 2017 

Majetok spolu 880 506,33 890 120,89 889 810 

Neobežný majetok spolu 759 266,78 771 177,70 776 500 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0 

Dlhodobý hmotný majetok 612 932,07 619 842,99 625 000 

Dlhodobý finančný majetok 146 334,71 151 334,71 151 500 

Obežný majetok spolu 119 164,47 116 622,72 111 010 

z toho :    

Zásoby 2 327,31 1 111,26 1 000 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 5,78 17,15 10 

Dlhodobé pohľadávky 1 593,38 0,00 0 

Krátkodobé pohľadávky  21 021,00 25 847,42 20 000 

Finančné účty  94 217,00 89 646,89 90 000 

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

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

Časové rozlíšenie  2 075,08 2 320,47 2 300 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Skutočnosť 
k  31.12.2016 

Predpoklad 
na rok 2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 880 506,33 890 120,89 889 810 

Vlastné imanie  664 347,59 678 633,68 685 000 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0 

Fondy 3 588,54 0,00 0 

Výsledok hospodárenia  660 759,05 678 633,68 685 000 

Záväzky 6 093,04 17 979,92 16 810 

z toho :    

Rezervy  1 200,00 1 200,00 1 200 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 350,44 785,96 1 000 

Dlhodobé záväzky 2,56 162,01 150 

Krátkodobé záväzky 4 540,04 15 831,95 14 460 
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Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 0 

Časové rozlíšenie 210 065,70 193 507,29 188 000 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov majetku – doplnenie kamerového systému obce, rekonštrukcia miestnych 
komunikácií 

 
8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 
 k 31.12 2015 

Zostatok  
k 31.12 2016 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   19 280,46 11 002,09 

Pohľadávky po lehote splatnosti   7 714,30 20 859,45 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  
k 31.12 2015 

Zostatok  
k 31.12 2016 

Záväzky do lehoty splatnosti   4 542,60 15 993,96 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- nárast pohľadávok – nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch a pohľadávky za 
odber vody z verejného vodovodu. 

- nárast záväzkov – všetky záväzky sú so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka a sú 
v lehote splatnosti.  

 

9. Hospodársky výsledok  za 2016 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Predpoklad 
rok 2017 

Náklady 399 771,18 528 775,60 550 000 

50 – Spotrebované nákupy 49 778,04 58 472,07 60 400 

51 – Služby 53 672,48 153 460,59 156 000 

52 – Osobné náklady 158 437,85 179 242,46 190 000 

53 – Dane a  poplatky 216,42 1 033,51 1 000 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

23 009,18 18 891,83 20 000 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

43 235,55 45 922,76 50 000 

56 – Finančné náklady 3 237,08 2 644,24 2 500 
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57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0 

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

67 965,34 69 083,81 70 000 

59 – Dane z príjmov 219,24 24,33 100 

Výnosy 432 615,65 543 061,69 570 000 

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

37 203,03 40 262,19 45 000 

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 

272 416,30 291 396,92 305 900 

64 – Ostatné výnosy 7 592,27 14 594,37 14 000 

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

5 915,48 1 584,46 5 000 

66 – Finančné výnosy 56,11 32,78 100 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 439,60 0 

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

109 432,46 194 751,37 200 000 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/ 

 

+ 32 844,47 

 

+ 14 286,09 

 

+ 20 000 

 

Hospodársky výsledok /kladný/ z hlavnej činnosti v sume 13 662,35 EUR a z podnikateľskej 
činnosti v sume 623,74 EUR bude zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov. 
 
 

10. Ostatné  dôležité informácie  
10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v EUR  

OU Košice ZŠ – bežný transfer  291 095,98 

OU Košice MŠ – na výchovu a vzdelávanie 1 790,00 

ÚPSVaR Rodinné prídavky – obec osobitný príjemca 987,84 

ÚPSVaR Strava detí v hmotnej núdzi 8 948,00 
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ÚPSVaR Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 1 892,40 

ÚPSVaR Aktivačná a dobrovoľnícka činnosť 15 925,86 

ÚPSVaR Občianska hliadka 18 470,50 

IA MPSVaR Opatrovateľská služba 4 056,00 

IA MPSVaR Terénna sociálna práca 10 225,96 

MV SR Register obyvateľstva, vojnový hrob 324,88 

MV SR Voľby do NR SR 599,66 

KSK Košice Gemerský folklórny festival 2016 6 100,00 

DPO SR Skvalitnenie techniky DHZO 2 000,00 

Úrad vlády SR Kultúra národnostných menšín 3 000,00 

MF SR Oprava domu smútku 13 500,00 

FPU Dokumentácia evanjelických piesní 3 800,00 

Environmentálny 

fond 

Odstránenie nelegálnej skládky odpadu 58 000,00 

Nadácia SLSP Múzeum tradičnej ľudovej kultúry 3 000,00 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:   

- Opatrovateľská služba - obec sa od 1.3.2016 zapojila do národného projektu Podpora 
opatrovateľskej služby prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVaR SR. Vytvorené 
bolo 1 pracovné miesto opatrovateľky. Mzda a odvody opatrovateľsky sú refundované IA 
MPSVaR SR. 

- Terénna sociálna práca - ďalším projektom, do ktorého sa obec zapojila od 1.5.2016 je 
národný projekt Terénna sociálna práca prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVaR 
SR. Vytvorené boli 2 pracovné miesta.  TSP v súčasnosti eviduje 46 klientov, ktorým pomáha 
riešiť ich životné situácie. Mzda a odvody, materiál a telefónne služby sú refundované IA 
MPSVaR. 

- Oprava domu smútku - dotácia Ministerstva financií SR vo výške 13 500 € a vlastné finančné 
prostriedky vo výške 2 930,35 € boli použité na výmenu okien a dverí, položenie dlažby 
v interiéri a zámkovej dlažby pred vstupom do DS, výmenu odkvapových rúr a úpravu 
priečelia DS.  

- Projekt „Sme Rómovia a sme na to hrdí- tvorivá dielňa pre rómske deti a mládež“ – 
celotýždňové podujatie s finančnou podporou Úradu vlády SR z programu Kultúra 
národnostných menšín. Cieľom projektu bolo dať deťom možnosť rozvíjať samých seba, 
získavať nové poznatky z rôznych oblastí života  - ručné práce, počítačová gramotnosť, 
zdravoveda a hygiena, ochrana životného prostredia, rómska kultúra a i. Projekt bol podporený 
dotáciou vo výške 3 000 €. 

- Dokumentácia evanjelických cirkevných piesní v obci Rejdová – zdokumentovaných bolo 
viac ako 70 cirkevných piesní, ktoré sú originálne z dôvodu viachlasného spevu a zaujímavých 
ozdôb. Zvukové záznamy sa môžu stať v budúcnosti predmetom podrobnejšieho výskumu, 
alebo vydané na nosiči. Projekt podporil Fond na podporu umenia sumou 3 800 €. 



                                                                     16

- Odstránenie nelegálnej skládky odpadu - obec získala z Environmentálneho fondu dotáciu vo 
výške 58 000 € na odstránenie nelegálnej skládky odpadu. Z rozpočtu obce bolo vynaložených 
3 052,64 €. Odstránená  bola nelegálna skládka odpadu pri vstupe do obce.  

- Múzeum tradičnej ľudovej kultúry - v januári 2016 vznikol požiar rodinného domu 
susediaceho s múzeom tradičnej ľudovej kultúry, pričom pri požiari úplne zhorela strecha a vo 
veľkej miere boli poškodené  steny budovy a pódium pred múzeom.  Obec vyhlásila Verejnú 
dobrovoľnú zbierku na záchranu MTĽK, v ktorej dobrovoľní darcovia prispeli sumou 2 906,19 
€. Zároveň bola podaná žiadosť o dotáciu z Nadácie SLSP, ktorá pomohla sumou 3 000 €, 
a taktiež požiadala o dotáciu Košický samosprávny kraj, ktorý navýšil pôvodnú dotáciu na 
GFF o sumu 2 500 €.   

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2016 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 

OZ Hôra Rejdová Záujmová a umelecká činnosť a kultúrne 

aktivity 

673,25 

Mesto Rožňava CVČ - záujmové vzdelávanie detí 72,00 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2016 
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016: 

- rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 47 594,16 €, 
- Obec Rejdová založila k 10.12.2016 obchodnú spoločnosť Rejdovka s.r.o. so 100% 

účasťou obce, ktorá bude mať štatút sociálneho podniku, ktorý sa bude zaoberať šitím 
ľudových krojov. Obec ako 100%-tný vlastník spoločnosti je povinný vložiť vklad do 
základného imania spoločnosti vo výške 5 000 €. 

 
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- rekonštrukcia miestnych komunikácií 
- výstavba multifunkčného ihriska 
- rekonštrukcia priestranstva pred obecným úradom 
- rekonštrukcia vodovodu 

 
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  
Je predpoklad, že Obec Rejdová bude pokračovať nepretržite vo svojej činnosti. 
Obec Rejdová nemá organizačnú zložku v zahraničí. 
Obec Rejdová nemá vplyv na zamestnanosť regiónu. 
Obec Rejdová nemá vplyv na životné prostredie. 
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Obec Rejdová nemá úlohy, ktoré by bolo potrebné riešiť v spolupráci s vedeckými 
a výskumnými inštitúciami 
Obec Rejdová nepoužíva finančné nástroje týkajúce sa cenných papierov  (§ 20 ods. 5 zákona 
o účtovníctve). 
Obec Rejdová neemitovala cenné papiere, ktoré by boli prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu, preto nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie 
podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve.  
 
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   
Obec Rejdová nevedie žiaden súdny spor. 
 
 

 

 

 

 

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

          starostka obce 

                  

V Rejdovej dňa  26.4.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 

 
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


