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 Príhovor 

 

                                

          Vážené dámy, vážení páni 

 

          Dostáva sa Vám do rúk Výročná správa so štandardnou štruktúrou informácií o hospodárení 

Obce Rejdová za rok 2011. 

 

 

          Poďakovanie patrí všetkým našim zamestnancom, členom miestneho zastupiteľstva a 

občanom, ktorí svojim dielom a prácou prispeli k rozvoju Obce Rejdová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Ing. Ján Valentík                                                                                     

                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      3 

OBSAH 

Príhovor ..................................................................................................................................... 2 

1. Základná charakteristika obce ........................................................................................... 4 

1.1 Identifikačné údaje účtovnej jednotky..................................................................................... 5 

1.2 Geografické a demografické údaje .......................................................................................... 7 

1.3 História obce ............................................................................................................................... 7 

2. Rozpočet 2011 ....................................................................................................................... 8 

2.1 Schválený a upravený rozpočet ................................................................................................ 8 

2.2 Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu ............................................................................ 10 

2.3 Plnenie príjmovej časti kapitálového rozpočtu .................................................................... 13 

2.4 Plnenie príjmovej časti finančných operácií ......................................................................... 13 

2.5 Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu ......................................................................... 15 

2.6 Plnenie výdavkovej časti kapitálového rozpočtu ................................................................. 19 

2.7 Plnenie výdavkovej časti finančných operácií ..................................................................... 19 

2.8 Hospodárenie Základnej školy ............................................................................................... 19 

2.9 Podnikateľská činnosť ............................................................................................................. 22 

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2011 .......................... 27 

3.1 Výsledok hospodárenia ........................................................................................................... 27 

3.2 Zostatky finančných prostriedkov k 31.12.2011 .................................................................. 28 

4. Dôležité informácie z účtovnej závierky 2011 .................................................................. 29 

4.1 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 ....................................................................................... 29 

4.2 Prehľad o stave a vývoji dlhu a poskytnutých zárukách ..................................................... 30 

4.3 Údaje o nákladoch a výnosoch, účtovný výsledok hospodárenia ...................................... 31 

5. Vývoj činnosti účtovnej jednotky, jej finančnej situácie,  o rizikách a neistotách, 

ktorým je účtovná jednotka vystavená ................................................................................. 33 

5.1 Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky na základe vybraných ukazovateľov .... 33 

5.2 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia ................. 37 

5.3 Predpokladaný vývoj na rok 2012 ......................................................................................... 37 

Záver ........................................................................................................................................ 37 

 

 



                                                                                                                                                      4 

1. Základná charakteristika 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. 

Obec financuje svoje potreby z výnosov dane z príjmov poukázaných územnej samospráve, z 

vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh 

môže použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných 

fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát 

záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z 

prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a 

fyzickými osobami. 

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na 

plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne 

nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce 

možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. 

Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj 

majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú 

osobu. Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo 

dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce. 

Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa 

zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, 

do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať. 

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 obce realizuje z 

výdavkov svojho rozpočtu. 
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 1.1 Identifikačné údaje účtovnej jednotky 

 

Názov účtovnej jednotky Obec Rejdová 

Sídlo účtovnej jednotky 049 26  Rejdová č. 47 

Právna forma Právnická osoba – obec, ktorá sa riadi 

zákonom  č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. a Ústavou SR 

Dátum založenia/zriadenia  1991 

Spôsob založenia/zriadenia Zo zákona 

IČO 328685 

DIČ 2020937072 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Starostlivosť o všestranný rozvoj územia 

obce a o potreby jej obyvateľov 
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Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ Ing. Ján Valentík – starosta obce 

Zamestnanci OcÚ : 

ekonómka 

samostatná referentka 

koordinátor MOS                                               

upratovačka 

riaditeľka MŠ 

učiteľka MŠ 

upratovačka MŠ 

 

Ing. Jaroslava Roliková 

Mgr. Slávka Krišťáková 

Ivana Kolářová 

Margita Oravcová 

Anna Kračúnová 

Bc. Jana Rokfalušiová 

Anna Terrajová 

Hlavná kontrolórka Ing. Helena Lacková 

Obecné zastupiteľstvo Bc. J Bc. Jana Molčanová – zástupca starostu 

Ondrej Bezek 

Jaroslav Breznen 

Ing. Ján Demko 

Marian Dovalovský 

Ján Jánošík  

Mgr. Eva Štefániková 

Miestna rada Bc. Jana Molčanová 

Mgr. Eva Štefániková 

Marian Dovalovský 

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 
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 1.2 Geografické a demografické 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.   

 

Počet obyvateľov: 

celkom - 738 

muži - 364 

ženy - 374 

 

 1.3 História obce 

 

Vznik 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.  

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

plátna, pokrovcov, výroby šindľov, výroba paličkovanej čipky atď. boli hlavnými zdrojmi 

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

 

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 cipmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

Zaujímavosti : 

1)V ústrednom zozname štátom chránených kultúrnych pamiatok je evidovaných  

- 6 zrubových domov,  

- jeden murovaný ľudový dom  

 - evanjelický a. v. kostol zo 17.storočia. 

2) 

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

- lyžiarske stredisko v Rejdovej 

- náučný chodník. 

  

 2. Rozpočet 2011 

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia Obce Rejdová bol rozpočet na rok 2011. 

Zostavený bol  podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 2.1 Schválený a upravený rozpočet 

 

Rozpočet obce bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Rejdová zo dňa 

31.3.2011 uznesením č. 6 bod c). Schválený rozpočet sa počas roka upravoval podľa potreby.  

 

Rozpočet bol upravený: 

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

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

tretia zmena schválená dňa 30.12.2011 rozpočtovým opatrením č. 1/2011. 
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Rozpočet celkom Schválený Upravený 

Príjmy celkom 794 578 629 565 

Výdavky celkom 772 882 591 414 

Hospodárenie 21 696 38 151 

 

Z toho 

Bežný rozpočet Schválený Upravený   

Bežné príjmy   556 906 584 123 

Vlastné príjmy ZŠ         960    8 620 

Bežné výdavky  562 882 591 414 

Hospodárenie      - 5 016    1 329 

  

Kapitálový rozpočet Schválený Upravený 

Kapitálové príjmy 200 000 110 

Kapitálové výdavky 210 000 0 

Prebytok - 10 000 110 

 

Finančné operácie Schválený Upravený  

Príjmové 36 712 36 712 

Výdavkové 0 0 

Hospodárenie 36 712 36 712 

 

Rozpočet bol schválený ako prebytkový vo výške 21 696 €. Bežný rozpočet bol schválený 

ako schodkový do výšky zostatku účelovo určených finančných prostriedkov 

z predchádzajúceho roka. Rozpočet po úpravách bol prebytkový. Prebytok vykazuje bežný aj 

kapitálový rozpočet.  
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 2.2 Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu 

Ukazovateľ 
Príjmy 

Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený Plnenie % plnenia 

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

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

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

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

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

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

Administratívne poplatky  0 0 348,50 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

         evidencia obyvateľov  250 250 240,57 96,23 

         sčítanie obyvateľstva 0 773 773,00 100,00 

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

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

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

Kapitálové príjmy  200 000 110 110,00 100,00 

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

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

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

prevody z fondov obcí a nevyčerpaných 
dotácií minulých období 

31 081 31 081 31 080,75 100,00 

nevyčerpané účelovo určené prostriedky 
ZŠ 

5 434 5 434 5 433,76 100,00 

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

Príjmy celkom  794 578 629 565 623 109,50 98,97 
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B e ž n é    p r í j m y           rozpočet  584 123  €       plnenie 586 287,85 € 

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

 

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

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

 

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

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

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

predpoklad zaplatenia celej dlžnej sumy do apríla 2012. 

 

1.3 Ostatné miestne dane v členení: 

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

predstavuje plnenie na 104,44 %. 

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

predstavuje plnenie na 154,67 %. 

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

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

 

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

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

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

pohľadávky a záväzky.  

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

komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:  

adu z domácností fyzických osôb a  právnických osôb,  

 

dpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,  

 

 

 

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

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

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

uloženia na skládku len na 45,09 %. 

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

predstavujú výšku 12 314 €. V zmysle  VZN je sadzba poplatku na osobu a deň 0,023 €. 

 
  

22..  NNeeddaaňňoovvéé  pprrííjjmmyy                                                                    rroozzppooččeett    1122  110022    €€                      ppllnneenniiee  1144  886688,,9977  €€                                                                

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

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

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

budov, strojov, prístrojov, zariadení a hrobových miest je vo výške 1 804,60 €.  
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2.2. Administratívne a správne poplatky – rozpočet 0 €, skutočné plnenie bolo vo výške 

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

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

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

a pod. 

 

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

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

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

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

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

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

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

plnenie. 

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

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

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

  

  

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

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

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

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

  

  

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

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

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

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

festivalu a na Výstup na Stolicu.  

Košický samosprávny kraj prispel na usporiadanie Gemerského folklórneho festivalu sumou 

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

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

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

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

vodohospodársky podnik vo výške 217,- €. 

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



                                                                                                                                                      13 

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

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

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

 

 

 2.3 Plnenie príjmovej časti kapitálového rozpočtu 

Ukazovateľ 
Príjmy 

Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

upravený Plnenie % plnenia 

Kanalizácia – príspevok z Environmentálneho 

fondu 

200 000 0 0,00 0,00 

Príjem z predaja pozemkov 0 110 110,00 100,00 

Kapitálové príjmy celkom 200 000 110 110 100,00 

  

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

 

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

 

  

 

 2.4 Plnenie príjmovej časti finančných operácií 

 

Ukazovateľ 
Príjmy 

Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

upravený Plnenie % plnenia 

prevody z fondov obcí a nevyčerpaných 

dotácií minulých období 

31 081 31 081 31 080,75 100,00 

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky ZŠ 5 434 5 434 5 433,76 100,00 

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

Finančné operácie príjmové celkom 36 712 36 712 36 711,65 100,00 
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Finančné operácie príjmové           rozpočet  36 712 €           plnenie 36 711,65 €  
 

 

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

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

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

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

Nespotrebovaný transfer – MŠ učebné pomôcky .......................................             85,45 € 
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 2.5 Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu 

Ukazovateľ 

Výdavky 

Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený Plnenie 

% 
plnenia 

  

Oddiel 01 Všeobecné verejné služby  152 195 114 680 108 471,11 94,67 

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

01.1.1.6 Obce - poslanci  1 500 1 500 1 065,81 77,72 

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

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

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

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

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

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

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

04.5.1 Príspevok Eurobusu  0 300 327,57 109,19 

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

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

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

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

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

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

Oddiel 07  Zdravotníctvo 0 0 408,00 0,00 

07.2.3 Stomatologická ambulancia 0 0 408,00 0,00 

Oddiel 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 16 300 12 300 12 071,47 98,13 

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

08.2.0 Súbor Hôra  0 500 633,68 126,74 

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

08.2.0 Knižnica 400 400 254,10 63,53 

08.3.0 Miestny rozhlas  2 000 500 493,42 98,48 

08.4.0 Dom smútku  1 300 1 300 1 946,05 149,62 

Oddiel 09 Vzdelávanie  371 463 409 375 397 572,83 97,12 

09.1.1.1 Predškolská výchova - MŠ   36 080 37 560 38 226,94 101,77 

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

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

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

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

10.2.0.Príspevok na stravovanie dôchodcov  0 0 227,00   

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

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

Bežné výdavky  562 882 591 414 576 936,43 97,57 

Kapitálové výdavky 210 000 0 0,00 0,00 

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

Rozpočtové výdavky spolu 772 882 591 414 577 036,43 97,57 

Finančné operácie výdavkové 0 0 0,00 0,00 

Výdavky spolu  772 882 591 414 577 036,43 97,57 
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Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby  

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

finančnú a rozpočtovú oblasť a sčítanie obyvateľov.  

Samospráva a poslanci svoj rozpočet v čiastke  113 057 € čerpala na 94,67 %, čo je vo 

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

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

príslušným zatriedením zamestnancov. Podľa jednotlivých skupín bolo čerpanie na energie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stavebného a školského.  

Finančnú a rozpočtovú oblasť predstavuje financovanie výdavkov na poplatky bankám 

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

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

predstavovalo sumu 773,- €.  

  

 

Oddiel - 03 Verejný poriadok a bezpečnosť.  

Ochrana pred požiarmi – financovanie výdavkov na prevádzku požiarnej zbrojnice a 

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

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

193,96 €   

 

Oddiel - 04 Ekonomická oblasť  
V ekonomickej oblasti v pododdiely cestná doprava bolo čerpanie výdavkov na 109,83 %. 

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

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

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

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

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

čistenie miestnych komunikácií bolo zabezpečované počas celého roka občanmi zaradenými 

do aktivačnej činnosti.  

 

Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia  
Nakladanie s odpadmi  zabezpečuje zber, odvoz a uloženie odpadov z domácností a od 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tokov.  

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

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

kríkov a výsadba kvetov na verejných priestranstvách.  

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

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

predchádzajúcemu roku prekročenie o 557 €.    

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

€, ktorá bola v plnej výške použitá a zúčtovaná. 

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

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

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

výške 444,64 €. 

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

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

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

  

Oddiel – 09 Vzdelávanie  
Oddiel vzdelávanie zahŕňa predovšetkým výdavky na financovanie škôl a školských 

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

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

prostredníctvom Krajského školského úradu Košice. Vo výdavkovej časti rozpočtu sú 

uvedené v položke transfer pre ZŠ.  

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

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

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

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

v rámci samostatných právnych subjektov – rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce v Základnej škole - školský klub detí a školská jedáleň ZŠ.  

Ďalšou originálnou kompetenciou, ktorá nemá právnu subjektivitu je Materská škola 

v Rejdovej.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prevádzka materskej školy bola vyfinancovaná v plnom rozsahu podľa potrieb.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nakoľko tieto boli predchádzajúcim prevádzkovateľom odovzdané v nevyhovujúcom stave 

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

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

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

vypracovanie metodík HCCP, oprava umývačky a i.). 

 

Oddiel – 10 Sociálne zabezpečenie  
Do tohto oddielu patria výdavky na klub dôchodcov, príspevok na stravovanie dôchodcov, 

opatrovateľská služba odkázaných v ich domácnosti a poskytovanie pomoci občanom v 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

územnej samospráve (fiškálna decentralizácia).  

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

hmotnej núdzi  z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnuté finančné prostriedky na 
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stravovanie v čiastke 12 438,92 € a na školské potreby v čiastke 2 307,40 €. Dotácia bola 

vyčerpaná na 100 %.  
 

 

 

 2.6 Plnenie výdavkovej časti kapitálového rozpočtu 

Ukazovateľ 
Príjmy 

Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

upravený Plnenie % plnenia 

     

Kapitálové výdavky celkom 0 0 0 0,00 

  

 2.7 Plnenie výdavkovej časti finančných operácií 

 

Ukazovateľ 
Príjmy 

Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

upravený Plnenie % plnenia 

     

Finančné operácie výdavky celkom 0 0 0 0,00 

 

 

 2.8 Hospodárenie Základnej školy  

 

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

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

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

z Rejdovej a Vyšnej Slanej.   

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

s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 

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

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

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

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

vo výške 434,- € na dopravné a 5 000,- €  na normatívne výdavky.  
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Vlastné príjmy ZŠ predstavujú výšku 8 619,60,- €, z ktorej poplatky od rodičov za ŠKD 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dovtedy prevádzkovala SOŠ obchodu a služieb Rožňava.  Školská jedáleň poskytuje 

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

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

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

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

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

cudzích stravníkov.  

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

(bez finančných prostriedkov na opravu priestorov školskej jedálne).  
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Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov ZŠ Rejdová  

Funkčná klasifikácia Skutočne  

prijaté 

finančné 

prostriedky  

v € 

Skutočnosť 

čerpania   

finančných 

prostriedkov v € 

  Zostatok 

   v  € 

 

 

 

    

Základná škola    

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

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

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

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

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

    

    

Školský klub detí    

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

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

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

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

 

 

   

Školská jedáleň    

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

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

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

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

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

    

Spolu ZŠ Rejdová 355 755,95 342 900,93 12 855,02 
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 2.9 Podnikateľská činnosť 

 

 Obec   Rejdová   vykonáva    podnikateľskú  činnosť  na   základe  živnostenského  

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

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

Predmetom podnikania v roku 2011 sú: 

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

 Turistická ubytovňa 

 Požiarna zbrojnica 

 Základná škola  -  od 1.11.2011. 

2) prevádzkovanie verejného vodovodu. 

 

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

prezentuje nasledujúci prehľad:  

 

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

1.1 Prehľad nákladov a výnosov v € 

Náklady 

Popis nákladov Náklady 

spolu 

Turistická  

ubytovňa 

Požiarna 

zbrojnica 

Základná 

škola 

Spotreba materiálu  

(čistiace a hygienické  prostriedky, 

kľúče,žehlička, mikrovlnka, vybavenie 

kuchyne, žiarovky) 

 

676,06 

 

 

489,06 

 

124,67 

 

62,33 

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

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

Predaný tovar 

(potraviny nakúpené do ŠJ pre 

stravovanie ubytovaných hostí) 

 

167,- 

   

167,- 
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Cestovné 

(cestovné vedúcej ŠJ – nákup potravín, 

vozenie kuchárok mimo prac. času) 

 

19,61 

   

19,61 

Všeobecné služby  

(oprava TV, čistenie sedacej súpravy 

a kobercov, kominárske práce, odborné 

prehliadky kotla, elektroinštalácie, 

biolog. ošetrenie odpadu, požiarna 

dokumentácia, licencia na verejné použ. 

hudob. diel, DIGI ťahanie žumpy a i.) 

 

 

2 038,32 

 

 

1 136,74 

 

 

901,58 

 

Mzdové náklady –  (dohody 

vrátane odvodov – varenie stravy pre 

ubytovaných ) 

373,95   373,95 

 

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

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

 

Výnosy 

Popis výnosov Výnosy 

spolu 

Turistická  

ubytovňa 

Požiarna 

zbrojnica 

Základná 

škola 

Tržby za ubytovanie 12 270,04 

 

6 328,04 

 

5 052,78 

 

889,22 

 

Tržby z predaja potravín 
(tržby za podané jedlo v ŠJ 

ubytovaným) 

416,00   416,00 

 

Tržba za poškodené 

zariadenie 

153,46 141,60 11,86 

 

 

Výnosy spolu 12 839,50 6 469,64 5 064,64 1 305,22 
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1.2 Výsledok hospodárenia z ubytovacích služieb 

 Spolu Turistická  

ubytovňa 

Požiarna 

zbrojnica 

Základná 

škola 

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

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

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

 

1.3  Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2011  

 

1) Pohľadávky  21,14 € Tibor Bodnár, Revúca10,57 € poškodenie zariadenia 

     Igor Lešták, Poproč  10,57 €  poškodenie zariadenia 

     Pohľadávky boli splatné 29.12.2009 – zaslané 2  

                upomienky v roku 2011. 

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

 

2) Záväzky   4,32 €  VSE a.s. – elektrická energia – splatná v januári 2012 

          - 21,96 €  VSE a.s. – dobropis el. energia – splatný v 1/ 2012 

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

    

 

2.  V e r e j n ý   v o d o v o d  

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

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

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

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

odberateľmi na území obce uzatvorené zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu. 
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2.1 Prehľad nákladov a výnosov v  € 

Náklady 

Popis nákladov Náklady  spolu 

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

Služby (analýza pitnej vody, kontrola podzemných hydrantov, vyhľadanie 

poruchy, aktualizácia programu – vodné a stočné) 

602,52 

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

mzdy zamestnanca, ktorý vedie evidenciu a fakturáciu vody) 

5 818,60 

Predaný materiál (vodomery) 573,64 

Ostatné náklady (za odber vody SVP) 683,14 

Odpisy - vodovod 7 811,49 

Bankové poplatky (vrátane dane z úroku) 97,19 

Náklady spolu 16 363,28 

 

Výnosy 

Popis výnosov Výnosy spolu 

Tržby za vodu 9 123,69 

Tržby za predaj vodomerov 115,05 

Prijaté úroky 0,50 

Výnosy z odpisov - vodovod 7 811,49 

Výnosy spolu 17 050,73 
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2.2 Výsledok hospodárenia z prevádzky vodovodu 

 Spolu 

Náklady spolu 16 363,28 

Výnosy spolu 17 050,73 

Rozdiel nákladov a výnosov 687,45 

 

2.3 Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2011  

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

 rok 2006    57,96     

 rok 2007    326,00     

 rok 2008            1 043,36       829,76 

 rok 2009            2 303,43               1 687,25 

 rok 2010            3 962,75               1 133,98 

 rok 2011        5 435,95 

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

 

2) Záväzky            0 €  

 

2.4 Stav finančných prostriedkov  

     Stav k 1.1.2011  Stav k 31.12.2011 

Pokladňa         123,89 €     99,61 € 

Bankový účet         383,89 €              618,06 €  
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Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 2011: (zisk)    2  058,82  € 

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

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

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

2 058,82 € nasledovne: 

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

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

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

vo výške 943,56 €. 

 

 3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku 
hospodárenia za rok 2011 

  

 3.1 Výsledok hospodárenia 

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

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

samosprávy je: 

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011  

      

Subjekt Príjmy Výdavky 
Výsledok 

hospodárenia 

Bežný rozpočet                                    €                        €                                   € 

Obec 577 667,85 234 035,35 343 632,50 

ZŠ 8 620,00 342 901,08 -334 281,08 

Spolu 586 287,85 576 936,43 9 351,42 

Kapitálový rozpočet 

Obec 110,00 0,00 110,00 

ZŠ 0,00 0,00 0,00 

Spolu 110,00 0,00 110,00 

BR a KR spolu 586 397,85 576 936,43 9 461,42 

Výsledok hospodárenia obce z bežného  

a kapitálového rozpočtu                                                                            +  9 461,42 
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     Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 

Z.z. za rok 2011 je vo výške 9 461,42 €.  

 Prebytok vo výške 9 461,42 € bude použitý v roku 2012 na účelovo určené výdavky, ktoré 

k 31.12.2011 tvoria príjmovú časť finančných operácií  

     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 z tohto  

prebytku vylučujú:  

 nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku  vo výške   27 799,39  €, a to na:  

- nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky ZŠ  vo výške 12 566,-  €, 

- dopravné žiakov vo výške 230,65  €, 

- dotácia na opravu KD a OcU vo výške 15 000,- €,                                                                                                      

- dotácia na REGOB vo výške 2,77 €, 

                       

 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

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

 

 3.2 Zostatky finančných prostriedkov k 31.12.2011 

Názov Zostatok k 1.1.2011            

              v € 

 Zostatok  k 31.12.2011 

                  v €         

Pokladňa bežná činnosť 608,06                    3 381,77 

Bankové  účty:   

- bežný účet vo VÚB, a.s. 14 035,46                       36 229,52 

   v tom sociálny fond  117,53 

-  účet sociálneho fondu * 97,49  

- bežný účet v banke DEXIA, a.s  21 649,34                         6 120,60 

- účelový účet strava detí HN vo VUB, a.s. 74,56                              52,30 

- účelový účet ZŠ – prenesené kompetencie  46,85                            437,26 

- účelový účet – Kanalizácia  92,69 0 

- účelový účet - Revitalizácia 107,20 0 

s p o l u   zostatky na účtoch obce a pokladne 

bežnej činnosti  

36 711,65                       46 221,45 
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Pokladňa podnikateľská činnosť 123,89 99,61 

Podnikateľský  bežný účet 383,89  618,06 

s p o l u   zostatky na účtoch obce a pokladne 

podnikateľskej činnosti 

507,78 717,67 

Zostatky pokladne a bankových účtov spolu 37 219,43 46 939,12 

 

  

 4. Dôležité informácie z účtovnej závierky 2011 

 4.1 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 

Aktíva Počiatočná hodnota 

v € 

Oprávky v € Zostatková 

hodnota v € 

Neobežný majetok 1 997 422,43 1 011 235,10 986 187,33 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 1 851 087,72 1 011 235,10 839 852,62 

    - budovy stavby 1 514 212,53 933 905,20 58 0307,33 

    - samostatne hnuteľné veci 30 160,35 26 152,79 4 007,56 

    - dopravné prostriedky  29 870,01 29 568,54 301,47 

    - drobný majetok 21 608,57 21 608,57 0 

    - pozemky 18 074,43  18 074,43 

    - umelecké diela 0  0 

Obstaranie HIM 237 161,83  237 161,83 

Dlhodobý finančný majetok 146  334,71  146  334,71 

Obežný majetok 60 300,46  60 300,46 

- zásoby 523,24  523,24 

-zúčtovanie medzi subjektami VS 510,40  510,40 

- pohľadávky  12 327,70  12 327,70 

Finančný majetok 46939,12  46939,12 
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Časové rozlíšenie 5 676,97  5 676,97 

Náklady budúcich období 1 971,41  1 971,41 

Príjmy budúcich období 3 705,56  3 705,56 

MAJETOK SPOLU: 2 063 399,86 1 011 235,10 1 052 164,76 

    

Pasíva: Bežné účtovné 

obdobie 

  

    

Vlastné imanie 579 045,48   

Fondy  - zákonný rezervný fond 3 588,54   

Záväzky 34 287,80   

Rezervy zákonné krátkodobé 4 717,48   

Zúčtovanie rozpočtu medzi 

subjektami VS 

27 799,39   

    -    sociálny fond 117,53   

    -   dodávatelia 1 403,91   

    -   iné záväzky 249,49   

Časové rozlíšenie 438 831,48   

Výnosy budúcich období 438 831,48   

PASÍVA  SPOLU: 1 052 164,76   

 

Predpokladáme, že vývoj aktív a pasív sa v budúcom období výrazne nezmení, lebo 

neplánujeme uskutočniť žiadnu väčšiu investíciu. 

 

 4.2 Prehľad o stave a vývoji dlhu a poskytnutých zárukách 

Obec Rejdová neeviduje žiadny bankový úver. 

Obec Rejdová neposkytla žiadne záruky tretím osobám. 
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 4.3 Údaje o nákladoch a výnosoch, účtovný výsledok hospodárenia 

 

Náklady  

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v €  

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu  25 665,47 

 502 – Spotreba energie 22 941,25 

 504 – Predaný tovar 167,00 

Služby 511 – Opravy 2 939,45 

 512 – Cestovné 357,51 

 513 – Reprezentačné 3 261,60 

 518 – Ostatné služby  55 415,91 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady 93 049,93 

524 – Zákonné sociálne poistenie 29 554,80 

527 – Zákonné sociálne náklady 6 782,53 

Dane a poplatky 538 – Ostatné dane a poplatky 24,00 

Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť  

541 – Zostatková cena predaného 

majetku 

15,27 

 542 – Predaný materiál 811,30 

 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 

2 687,66 

Odpisy, rezervy a opravné 

položky 

551 – Odpisy dlhodobého hmotného 

majetku 

75 212,41 

553 – Tvorba ostatných rezerv 4 717,48 

Finančné náklady 568 – Ostatné finančné náklady 3 867,20 
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Náklady na transfery a 

náklady z odvodu z 

príjmov 

584– Náklady na transfery z rozpočtu 

obce do rozpočtových organizácií  

33 240,57 

585 – Náklady na transfery z rozpočtu 

obce ostatným subjektom VS 

510,30 

586 – Náklady na transfery z rozpočtu 

obce subjektom mimo VS 

141,00 

Spolu 361 362,64 

 

 

Výnosy  

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v €  

Tržby za vlastné výkony  a tovar 602 – Tržby z predaja služieb 28 168,42 

 604 – Tržby za tovar 416,00 

Daňové a colné výnosy a výnosy 

z poplatkov 

632 – Daňové výnosy samosprávy 193 884,09 

 633 – Výnosy z poplatkov 5 742,84 

Ostatné výnosy 641 – Tržby z predaja DHM a DNHM 110,00 

 642 – Tržby z predaja materiálu 358,11 

 645 – Ostatné pokuty, penále, úroky       40,00 

 648 – Ostatné výnosy  5 090,63 

Zúčtovanie rezerv  a opravných 

položiek  

652 – Zúčtovanie zákonných rezerv 

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv 

  3 864,00 

999,88 

Finančné výnosy 662 - Úroky         19,96 

Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov  

693 – Výnosy samosprávy z bežných 

transferov zo ŠR 

36 635,92 
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v obciach, VÚC, a v RO a PO 

zriadených obcou  

694 – Výnosy samosprávy z kapitál. 

transferov zo ŠR 

  23 431,69 

alebo VÚC 697 – Výnosy samosprávy z bežných 

transferov od ostat. subjektov 

   9 759,89 

 699– Výnosy samosprávy z odvodu 

rozpočtových príjmov 

5 971,60 

Spolu  314 493,03 

 

Výsledok hospodárenia na akruálnom princípe účtovania, t.j. rozdiel výnosov a 

nákladov je podľa súvahy a výkazu ziskov a strát za rok 2011  

s t r a t a   vo výške  - 46 966,47 €.  
  

Výnosy          314 493,03   € 

Náklady                  361 459,50    € 

Účtovný výsledok hospodárenia          -  46 966,47  €.     

 

Záporný výsledok hospodárenia v sume -46 966,47 € bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

 

 5. Vývoj činnosti účtovnej jednotky, jej finančnej 
situácie,  o rizikách a neistotách, ktorým je účtovná 
jednotka vystavená 

 

 5.1 Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky na základe vybraných 

ukazovateľov 
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Údaje  z Výkazu o plnení rozpočtu FIN 1-04 v  € 

 

Nárast bežných príjmov oproti predchádzajúcemu obdobiu bol u bežných transferov zo 

štátneho rozpočtu o 24 568 €. Podielové dane sa zvýšili o 23 516 €. Pokles o 8 357 € nastal 

u príjmov za daň z nehnuteľností. 

 

Údaje  zo Súvahy v € 

Vybrané ukazovatele Rok 2010 Rok 2011 Rozdiel 

Dlhodob. hmotný majetok 906 249 839 852 - 66 397 

Dlhodobý finančný majetok 146 335 146 335 0 

Zásoby 632 523 - 109 

Zúčtovanie medzi subj. VS 13 510  497 

Krátkodobé pohľadávky 2 950 12 327 9 377 

Druh Vybrané ukazovatele Plnenie  2010 Plnenie  2011 Rozdiel 

         

Príjmy        

*1 1-bežný rozpočet 546 874 587 921 41 047 

*2 2-kapitálový rozpočet 186 479 110 - 186 369 

*3 3-finančné operácie 72 743 36 712 - 36 031 

Spolu   806 096 624 743 181 353 

Výdavky   Čerpanie 2010 Čerpanie 2011 
Rozdiel 

    
 

*1 1-bežný rozpočet 541 154 576 936  35 782 

*2 2-kapitálový rozpočet 199 238 0 - 199 238 

*3 3-finančné operácie 14 439 0 - 14 439 

Spolu   754 831 576 936 177 895 
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Finančné účty 37 308 46 939 9 631 

Časové rozlíšenie 8 797 5 677 - 3 120 

AKTÍVA CELKOM 1 102 284 1 052 163 - 50 121 

Výsledok hospodárenia 699 785 575 456 - 124 329 

Rezervy 4 864 4 717 - 147 

Zúčtovanie medzi subj. VS 5 631 27 799 22 168 

Dlhodobé záväzky 135 118 - 17 

Krátkodobé záväzky 4 216 1 653 - 2 563 

Bankové úvery  0 0 0 

Časové rozlíšenie 384 064 438 831 54 767 

PASÍVA CELKOM 1 098 695 1 048 574 - 50 121 

 

Analýza vývoja dlhodobého hmotného majetku v € 

Vybrané ukazovatele Rok 2010 Rok 2011 Rozdiel 

Dlhodobý hmotný majetok 906 249 839 852 66 397 

- umelecké diela 0 0 0 

- stavby 1 514 213 1 514 213 0 

- samostatne. hnuteľné veci 30 318 30 160 - 158 

- dopravné prostriedky 29 870 29 870 0 

- drobný hmotný majetok 21 653 21 609 - 44 

- pozemky 18 090 18 074 - 16 

- obstaranie DHM 228 330 237 162 8 832 

* Pozn.: Dlhodobý hmotný majetok je uvedený po odpočítaní oprávok 
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Analýza vývoja krátkodobých záväzkov v € 

Vybrané ukazovatele Rok 2010 Rok 2011 Rozdiel 

- dodávatelia 4 116 1 403 - 2 713 

- nevyfakturované dodávky 0 0 0 

- iné záväzky 100 250 250 

Spolu 4 216 1 653 - 2 563 

 

Záväzky voči dodávateľom tvoria neuhradené faktúry v dobe splatnosti, ktoré boli vystavené 

a doručené obci v januári 2012. Záväzky po lehote splatnosti obec neeviduje.  

 

Analýza vývoja krátkodobých pohľadávok v € 

Vybrané ukazovatele Rok 2010 Rok 2011 Rozdiel 

- z nedaňových príjmov obce 1 905 2 171 266 

- z daňových príjmov obce 205 3 913 3 708 

- odberatelia 0  5 436 5 436 

 - iné pohľadávky  840 807 - 33 

Spolu  2 950 12 327 9 377 

 

Pohľadávky z nedaňových príjmov obce tvoria neuhradené platby za komunálny odpad. 

Nárast daňových príjmov obce je spôsobený nedoplatkami na dani z nehnuteľností za rok 

2011 vo výške 3 880 € a nedoplatok na dani za psa 33 €. Na účte odberatelia vedieme 

neuhradené poplatky za odber vody z obecného vodovodu za rok 2011. Odpočet spotreby 

vody a platobné výmery za II. polrok 2011 vo výške 4 210 € boli vyhotovené v posledných 

dňoch roku 2011. Iné pohľadávky tvoria pohľadávky voči ÚPSVaR za neuhradenú mzdu 

koordinátora AČ a materiál AČ vo výške 610 € a pohľadávka voči Allianzu za preplatok zo 

zrušených poistných zmlúv vo výške 198 €.  
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 5.2 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného 

obdobia  

  

Po skončení účtovného obdobia za ktorý sa zostavuje výročná správa nedošlo k závažným  

udalostiam, ktoré by ovplyvnili činnosť a chod obce v nasledujúcom období. 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. 

Obec Rejdová nemá úlohy, ktoré by bolo potrebné riešiť v spolupráci s vedeckými 

a výskumnými inštitúciami 

 

 5.3 Predpokladaný vývoj na rok 2012  

 

V roku 2012 sa Obec Rejdová bude snažiť aj naďalej predkladať projekty tak ako po minulé 

roky, ktoré by prispeli k jej rozvoju a získaniu finančných prostriedkov najmä na údržbu jej 

majetku a rozvoj infraštruktúry. Dôležitým krokom pre ďalší rozvoj obce bude oživenie 

ekonomickej základne obce pre rozvoj malého a stredného podnikania. Pre zvýšenie životnej 

úrovne obyvateľov bude potrebné zabezpečiť dostavbu a skvalitnenie existujúcej technickej a 

sociálnej infraštruktúry. Nie menej podstatnou prioritou obce je prezentácia obce navonok, 

ktorá by do našej obce prilákala stále viac návštevníkov, chalupárov, turistov, ktorí by ďalej 

šírili dobré meno našej obce. Starosta obce ako aj ostatní predstavitelia obecného 

zastupiteľstva a zamestnanci obce by sa mali snažiť o plnenie cieľov, určených priorít v 

programovom pláne, čím sa zlepší kvalita života občanov a vytvoria sa podmienky pre tvorbu 

pracovných príležitostí a zabezpečí sa hospodársky a sociálny rozvoj našej obce.  

  

 Záver 

 

Výročná správa Obce Rejdová je vypracovaná za účtovné obdobie roka 2011. Účtovná 

závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňový úrad v Spišskej Novej Vsi v 

elektronickej a písomnej forme v zákonom stanovenej lehote. Bol vypracovaný Záverečný 

účet Obce Rejdová za rok 2011 a Poznámky k účtovnej závierke za rok 2011. Všetky účtovné 
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výkazy, záverečný účet, poznámky a výročná správa boli predložené audítorovi obce. Použité 

podklady a materiály sa nachádzajú na Obecnom úrade v Rejdovej.   

 

 

V Rejdovej, dňa 24.05.2012 

 Vypracoval: Ing. Jaroslava Roliková 

 

 

 

 

 

 


