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 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 00328685 

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  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, Gočovo, 

Nižná Slaná. 

  

1.3 Demografické údaje  
 

Počet obyvateľov: 

celkom - 736 

muži - 361 

ženy - 375 

Národnostná štruktúra : 

slovenská – 586 

maďarská – 2 

rómska – 126 

rusínska - 1 

nezistená - 21 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 

evanjelické a.v. – 505 

rímskokatolícke – 32 

gréckokatolícke – 28 

bez vyznania – 138 

nezistené - 33 

 

Vývoj počtu obyvateľov : 

Oproti minulému roku sa počet obyvateľov znížil o 3 obyvateľov. Z dlhodobého hľadiska má 

vývoj počtu obyvateľov obce stabilný rast. 
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1.4 Ekonomické údaje  
 

Nezamestnanosť v obci :  

krátkodobo nezamestnaní – 28 

dlhodobo nezamestnaní - 91 

 

Nezamestnanosť v okrese : 

29,58 % - okres s treťou najvyššou nezamestnanosťou v rámci SR 

Vývoj nezamestnanosti :  

Miera nezamestnanosti v obci dosiahla 16,17 %, čo predstavuje 119 obyvateľov. Z celkového 

počtu obyvateľov v produktívnom veku pracuje približne 91 % mimo územia obce. Zvyšných  

9 % našlo zamestnanie v obci. Najviac obyvateľov denne 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. 

 

1.5 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.  

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. 

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. 

 

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. 

 

1.6 Výchova a vzdelávanie 
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola v Rejdovej 

- Materská škola v Rejdovej 

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

rovnakú tendenciu ako v minulých rokoch.  

 

1.7 Podnikateľská činnosť obce 
 

 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 2012 sú: 

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

 Turistická ubytovňa 

 Požiarna zbrojnica 

 Základná škola . 

2) prevádzkovanie verejného vodovodu. 

 Obec Rejdová vedie samostatne účtovníctvo týkajúce sa podnikateľskej činnosti.  
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1. Výsledok hospodárenia z ubytovacích služieb v € 

 Spolu Turistická  

ubytovňa 

Požiarna 

zbrojnica 

Základná 

škola 

Stravovanie 

Náklady spolu 21 122,83 9 253,35 1 533,86 2 242,72 8 092,90 

Výnosy spolu 21 783,20 5 369,90 2 119,80 5 607,94 8 685,56 

Rozdiel nákladov a 

výnosov 

 

    660,37 

 

- 3 883,45 

 

   585,94 

 

 3 365,22 

 

  592,66 

 

Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2012  

1) Pohľadávky  155,16 €    VSE  – dobropis el. energia 

          1 587,98 € SPP  –  dobropis plyn 

 

2) Záväzky            118,32 € VSE  – elektrická energia – splatné v januári 2013 

             751,91 € Bagira Rožňava – splatné v januári 2013 

             468,16 € J. Zobola GARANT – splatné v januári 2013 

   

 

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. 

 

 Výsledok hospodárenia z prevádzky vodovodu v € 

 Spolu 

Náklady spolu 16 296,10 

Výnosy spolu 15 639,02 

Rozdiel nákladov a výnosov - 657,08 
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Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2012  

 

1) Pohľadávky za vodu  Stav k 1.1.2012 v €  Stav k 31.12.2012 v € 

 rok 2006      57,96                     0   

 rok 2007    200,93        65,57 

 rok 2008               570,87       293,39 

 rok 2009            1 687,25       975,15 

 rok 2010            1 133,98       849,37 

 rok 2011            5 435,95    1 886,28 

 rok 2012        2 681,80 

_______________________________________________________________________ 

Spolu nedoplatky za vodu          9 086,94              6 751,56 

 
 

2) Záväzky            0 €  

 

 

 Stav finančných prostriedkov 

    

     Stav k 1.1.2012  Stav k 31.12.2012 

Pokladňa          99,61 €     90,40 € 

Bankový účet         618,06 €           1 322,15 €  

 

 

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 2012: (zisk)                    3,29  € 

v tom výsledok hospodárenia za ubytovacie služby: (zisk)                            660,37  € 

           výsledok hospodárenia z prevádzky vodovodu: (strata)                   -  657,08 €  

 

Zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 3,29 € bude použitý na vykrytie straty z roku 2010, 

na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva uznesením č. 23 bod a) zo dňa 26.6.2013. 

Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva uznesením č. 23 bod b) zo dňa 26.6.2013 

bude účtovný výsledok hospodárenia – zisk vo výške 3,29 € preúčtovaný na účet 428  - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov. 
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 2. Rozpočet obce na rok 2012 a jeho plnenie 

 

Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

     Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný 

rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné 

operácie.  

     Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený 

ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.  

Rozpočet obce bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Rejdová zo dňa 

29.3.2012 uznesením č. 1 bod c). Schválený rozpočet sa počas roka upravoval podľa potreby.  

Rozpočet bol upravený: 

prvá zmena schválená dňa 1.10.2012 uznesením č. 18 bod c), 

druhá zmena schválená dňa 15.11.2012 rozpočtovým opatrením č. 1/2012, 

tretia zmena schválená dňa 3.12.2012 uznesením č. 24 bod c), 

štvrtá zmena schválená dňa 31.12.2012 rozpočtovým opatrením č. 2/2012. 

 

Rozpočet celkom Schválený Upravený 

Príjmy celkom 640 565 653 314 

Výdavky celkom 577 062 614 906 

Hospodárenie 63 503 38 408 

 

Z toho 

Bežný rozpočet Schválený Upravený   

Bežné príjmy obce 576 139 579 326 

Vlastné príjmy ZŠ 18 605 17 109 

Bežné výdavky obce 214 483 232 540 

Bežné výdavky ZŠ 362 579 370 515 

Hospodárenie     17 682 - 6 620 
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Kapitálový rozpočet Schválený Upravený 

Kapitálové príjmy 0 10 658 

Kapitálové výdavky 0 11 851 

Hospodárenie 0 - 1 193 

 

Finančné operácie Schválený Upravený  

Príjmové 46 221 46 221 

Výdavkové 0 0 

Hospodárenie 46 221 46 221 

 

Bežný rozpočet bol schodkový do výšky zostatku účelovo určených finančných prostriedkov 

z predchádzajúceho roka.   

2.1  Plnenie príjmov za rok 2012 
Obec 

      2.1.1 Bežné príjmy obce  

 

Príjmy celkom v celých € 

Schválený rozpočet 576 139 

Rozpočet po zmenách  579 326 

Skutočnosť k 31.12.2012 569 129 

% plnenia k rozpočtu po zmenách  98,29 

 

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce  

Hlavná 

kategória, 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet po 

zmenách 2012 

v celých € 

Skutočnosť 

2012 

v celých € 

 

% 

 Príjmy celkom 579 326 569 129 98,24 

100 Daňové príjmy 215 612 206 646 95,84 

200 Nedaňové príjmy 8 550 7 179 83,96 

310 Granty a transfery 355 164 355 304 100,04 
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2.1.2 Kapitálové príjmy obce  

Príjmy celkom v celých € 

Schválený rozpočet 0 

Rozpočet po zmenách 10 658 

Skutočnosť k 31.12.2012 10 658 

% plnenia k rozpočtu po zmenách 100,00 

 

 

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce 

 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet po 

zmenách 2012 

v celých € 

Skutočnosť 

2012 

v celých € 

 

% 

 Príjmy celkom 10 658 10 658 100,00 

230 Kapitálové príjmy 0  0  0,00 

320 Kapitálové granty a transfery 10 658 10 658 100,00 

 

       2.1.3 Príjmové finančné operácie obce  

Príjmy celkom v celých € 

Schválený rozpočet 46 221 

Rozpočet po zmenách 46 221 

Skutočnosť k 31.12.2011 46 104 

% plnenia k rozpočtu po zmenách 99,75 

 

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce 

Hlavná  

kategória 

 

Text 

Rozpočet po 

zmenách 2012 

v celých € 

Skutočnosť 

2012 

v celých € 

 

% 

 Príjmy celkom 46 221 46 104 99,75 

100 Zostatky z minulých rokov 18 421 18 304 99,37 

500 Nevyčerpané účelovo určené 

finančné prostriedky 

27 800 27 800 100,00 
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 Rozpočtové organizácie 

      2.1.4 Bežné príjmy rozpočtových organizácií  

 

Príjmy celkom v celých €  

Schválený rozpočet 18 605 

Rozpočet po zmenách  17 109 

Skutočnosť k 31.12.2012 17 109 

% plnenia k rozpočtu po zmenách  100,00 

 

Plnenie rozpočtu bežných príjmov rozpočtových organizácií 

Hlavná 

kategória, 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet po 

zmenách 2012 

v celých € 

Skutočnosť 

2012 

v celých € 

 

% 

 Príjmy celkom 17 109 17 109 100,00 

200 Nedaňové príjmy 17 109 17 109 100,00 

310 Granty a transfery 0  0 0 

             

2.1.5 Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií 

 

Príjmy celkom v celých € 

Schválený rozpočet 0 

Rozpočet po zmenách 0 

Skutočnosť k 31.12.2012 0 

% plnenia k rozpočtu po zmenách 0,00 
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2.2 Plnenie výdavkov za rok 2012 
Obec  

      2.2.1 Bežné výdavky obce 

 

Výdavky celkom v celých € 

Schválený rozpočet 214 483 

Rozpočet po zmenách 232 540 

Skutočnosť k 31.12.2012 221 574 

% čerpania k rozpočtu po zmenách 95,28 

 

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce  

 

Oddiel 

 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet po 

zmenách 

2012 

v celých € 

Skutočnos

ť 

2012 

v celých € 

 

% 

  Bežné výdavky celkom 232 540 221 574 95,28 

01 - obec 600 Výdavky za obec celkom 120 185 113 790 94,68 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... 45 887 44 726 97,75 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 16 465 16 481 100,01 

 630 Tovary a služby 53 040 47 947 90,40 

 640 Bežné transfery 4 793 4 636 96,72 

03-ochrana 

pred požiarmi 

600 Výdavky na ochranu pred 

požiarmi celkom 

765 739 96,65 

 630 Tovary a služby 749 739 98,66 

 640 Bežné transfery 16 0 0,00 

04-cestná 

doprava 

600 Výdavky na cestnú dopravu 

celkom 

9 021 7 448 82,56 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... 3 616 3 003 83,05 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 1 064 1 042 97,93 

 630 Tovary a služby 4 019 3 081 76,66 

 640 Bežné transfery 322 322 100,00 

05 - ŽP 600 Výdavky na ŽP celkom 12 795 12 594 98,43 

 630 Tovary a služby 12 795 12 594 98,43 
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06-občianska 

vybavenosť 

600 Výdavky na občiansku 

vybavenosť spolu 

9 130 7 782 85,23 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... 95 95 100,00 

 630 Tovary a služby 9 035 7 687 75,64 

07- 

zdravotníctvo 

600 Výdavky na zdravotníctvo 

celkom 

404 303 75,00 

 630 Tovary a služby 404 303 75,00 

08 – rekreácia, 

kultúra, 

náboženstvo 

600 Výdavky na rekreáciu, kultúru a 

náboženstvo celkom 

17 048 16 375 96,05 

 630 Tovary a služby 17 048 16 375 96,05 

09 - 

vzdelávanie 

600 Výdavky za vzdelávanie celkom 45 300 45 098 99,55 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 21 716 22 189 102,17 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 7 579 7 563 99,79 

 630 Tovary a služby 16 005 15 346 95,88 

10 - sociálne 

zabezpečenie 

600 Výdavky za sociálne 

zabezpečenie  celkom 

17 892 17 445 97,50 

 630 Tovary a služby 4 242 3 795 89,46 

 640 Bežné transfery 13 650 13 650 100,00 

    

 

 2.2.2 Kapitálové výdavky obce 

 

Výdavky celkom v celých € 

Schválený rozpočet 0 

Rozpočet po zmenách 11 851 

Skutočnosť k 31.12.2012 11 851 

% čerpania k rozpočtu po zmenách 100,00 
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Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce  

 

Oddiel 

 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet po 

zmenách 

2012 

v celých € 

Skutočnosť 

2012 

v celých € 

 

% 

  Kapitálové výdavky celkom 11 851 11 851 100,00 

08 - kultúra 700 Výdavky za kultúru celkom 11 851 11 851 100,00 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív – 

z kap. transferu 

10 658 10 658  

100,00 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív – 

z vlastných zdrojov 

1 193 1 193 

 

 

      2.2.3 Výdavkové finančné operácie obce  

 

Výdavky celkom v celých € 

Schválený rozpočet 0 

Rozpočet po zmenách 0 

Skutočnosť k 31.12.2012 0 

% čerpania k rozpočtu po zmenách 0 

 

Rozpočtové organizácie 

      2.2.4 Bežné výdavky rozpočtových organizácií 

Výdavky celkom v celých € 

Schválený rozpočet 381 184 

Rozpočet po zmenách 387 623 

Skutočnosť k 31.12.2011 387 293 

% čerpania k rozpočtu po zmenách 99,91 
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Plnenie rozpočtu bežných výdavkov rozpočtových organizácií 

 

Oddiel 

 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet po 

zmenách 

2012 

v celých € 

Skutočnosť 

2012 

v celých € 

 

% 

  Bežné výdavky celkom 387 623 387 293 99,91 

09121 – 

základné 

školy 

600 Výdavky za základné školy 

celkom 

331 063 330 798 99,92 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 187 701 187 811 100,06 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 65 215 65 086 99,80 

 630 Tovary a služby 74 654 74 674 100,02 

 640 Bežné transfery 3 493 3 227 92,38 

09501 - ŠKD 600 Výdavky za školský klub detí 

celkom 

11 104 11 104 100,00 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 7 639 7 640 100,01 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 2844 2 846 100,07 

 630 Tovary a služby 621 618 99,51 

09601- ŠJ 600 Výdavky za školskú jedáleň 

celkom 

45 516 45 391 99,72 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 22 289 22 290 100,00 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 7 902 7 906 100,05 

 630 Tovary a služby 15 205 15 135 99,54 

 640 Bežné transfery 60 60 100,0 

   

 2.2.5 Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií 

 

Výdavky celkom v celých € 

Schválený rozpočet 0 

Rozpočet po zmenách 0 

Skutočnosť k 31.12.2012 0 

% čerpania k rozpočtu po zmenách 0 
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2.3 Plán rozpočtu na roky 2013 - 2015 
 

      2.3.1 Príjmy celkom 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2012 

Plán na rok 

2013 

Plán na rok 2014 Plán na rok 2015 

Príjmy celkom 643 000 645 500 646 000 648 000 

z toho :     

Bežné príjmy 569 129 605 700 605 000 603 800 

Kapitálové príjmy 10 658 1 140 2 000 2 000 

Finančné príjmy 46 104 22 310 22 000 25 000 

Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 

17 109 16 350 17 000 17 200 

 

      2.3.2 Výdavky celkom 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2012 

Plán na  rok 

2013 

Plán na  rok 

2014 

Plán na  rok 

2015 

Výdavky celkom 620 718 610 000 609 400 611 000 

z toho :     

Bežné výdavky 221 574 212 800 215 600 215 000 

Kapitálové výdavky 11 851 2 000 3 000 5 000 

Finančné výdavky 0 0 0 0 

Výdavky RO 

s právnou 

subjektivitou 

387 293 395 200 390 800 391 000 
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 3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2012 

     

 Rozpočet po 

zmenách 2012 

v celých € 

Skutočnosť 

k 31.12.2012 

v celých € 

Príjmy celkom 653 314 643 000 

z toho :   

Bežné príjmy 579 326 569 129 

Kapitálové príjmy 10 658 10 658 

Finančné príjmy 46 221 46 104 

Príjmy RO 17 109 17 109 

Výdavky celkom 632 015 620 718 

z toho :   

Bežné výdavky 232 540 221 574 

Kapitálové výdavky 11 851 11 851 

Finančné výdavky 0 0 

Výdavky RO 387 624 387 293 

Rozpočet obce za rok 2012 21 299 22 282 

 

     Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. za 

rok 2012 vo výške 22 282 € upravený o nevyčerpané prostriedky vo výške 265 €,  bol na základe 

rozhodnutia  obecného zastupiteľstva uznesením č.22  zo dňa 26.6.2013 schválený:  

- na tvorbu rezervného fondu                              3 712 € 

-  zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 18 305 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

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

amosprávy 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   265  €, a to na:  

- dopravné žiakov vo výške  265,16  €.                                                                                                      

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.  
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 4. Bilancia aktív a pasív v celých € 

4.1  A K T Í V A  
Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2011 

Skutočnosť 

k 31.12.2012 

Majetok spolu 1 052 163 947 083 

Neobežný majetok spolu 986 187 900 847 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 839 852 754 512 

Dlhodobý finančný majetok 146 335 146 335 

Obežný majetok spolu 60 299 42 212 

z toho :   

Zásoby 523 4 660 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 510 65 

Dlhodobé pohľadávky 0 1 537 

Krátkodobé pohľadávky  12 327 12 096 

Finančné účty  46 939 23 854 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlhodobé. 

0 0  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krátkodobé 

0 0 

Časové rozlíšenie  5 677 4 024 
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4.2  P A S Í V A 
Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2011 

Skutočnosť 

k  31.12.2012 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 052 163 947 083 

Vlastné imanie  579 045 520 608 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 3 589 3 589 

Výsledok hospodárenia  575 456 517 019 

Záväzky 34 287 7 190 

z toho :   

Rezervy  4 717 4 156 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 27 799 265 

Dlhodobé záväzky 118 0 

Krátkodobé záväzky 1 653 2 769 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 438 831 419 285 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Predpokladáme, že vývoj aktív sa v budúcom období výrazne nezmení, lebo pre nedostatok 

finančných prostriedkov nepredpokladáme uskutočniť významnejšiu investičnú akciu. 

 

 5. Vývoj pohľadávok a záväzkov  v celých € 

5.1. Pohľadávky  
Pohľadávky  Stav 

k 31.12 2011 

Stav 

k 31.12 2012 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   6 891 10 257 

Pohľadávky po lehote splatnosti   5 436 3 376 
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Nárast pohľadávok do lehoty splatnosti je spôsobený nedoplatkom na dani z nehnuteľnosti vo 

výške 3 020 €, pričom evidujeme nedoplatok vo výške 2 957 € u jedného daňovníka, 

u ktorého je predpoklad zaplatenia celej dlžnej sumy do apríla 2013. Neuhradené pohľadávky 

za smeti r. 2012 sú vo výške 2 214 €, pohľadávka za prieskum územia vo výške 869 €, 

neuhradené refundácie z ÚPSVaR vo výške 551 €, nedoplatky za vodu r. 2011 a 2012 vo 

výške 4 115 €. V zmysle zásady opatrnosti sme vytvorili opravnú položku k pohľadávkam vo 

výške 689 €. 

Pokles pohľadávok po lehote splatnosti  je spôsobený postupným vymáhaním nedoplatkov za 

smeti, daň z nehnuteľnosti a vodu. K 31.12.2012 evidujeme pohľadávky po lehote splatnosti 

za smeti vo výške 1 379 €, daň z nehnuteľnosti vo výške 85 €, za psa 27 €, za vodu roky 

2006-2010 vo výške 2 183 € a voči odberateľom 51 €. V zmysle zásady opatrnosti sme 

vytvorili opravnú položku k pohľadávkam vo výške 349 €. 

Predpokladáme že vývoj pohľadávok bude mať klesajúci charakter, nakoľko obec postupne 

nedoplatky vymáha. 

 

5.2 Záväzky 
 

Záväzky Stav 

k 31.12 2011 

Stav 

k 31.12 2012 

Záväzky do lehoty splatnosti   1 771 2 769 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Nárast záväzkov do lehoty splatnosti je spôsobený neuhradenými faktúrami v dobe 

splatnosti, ktoré došli po 31.12.2012.  

Záväzky po lehote splatnosti obec neeviduje. 
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 6.  Výsledok hospodárenia v celých eurách 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2011 

Skutočnosť 

k 31.12.2012 

Náklady 361 460 406 382 

50 – Spotrebované nákupy 48 774 52 111 

51 – Služby 61 975 75 842 

52 – Osobné náklady 129 388 113 929 

53 – Dane a poplatky 24 72 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

3 515 4 986 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a fin. činnosti 

a zúčtovanie čas. rozlíšenia 

 

79 929 

 

95 962 

56 – Finančné náklady 3 867 3 624 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

33 891 59 835 

59 – Dane z príjmov 97 21 

Výnosy 314 493 348 888 

60 – Tržby za vl.výkony a tovar 28 585 34 366 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

199 627 207 779 

64 – Ostatné výnosy 5 598 3 721 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a fin. činnosti 

a zúčtovanie čas. rozlíšenia 

 

4 864 

 

4 717 

66 – Finančné výnosy 19 47 

67 – Mimoriadne výnosy 0 111 

69 – Výnosy z transferov 

a rozp. príjmov v obciach, VÚC 

a v RO zriadených obcou, VÚC 

75 800 98 147 

Výsledok hospodárenia 

/ + kladný VH, - záporný VH / 

 

-46 967 

 

-57 494 
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Výsledok hospodárenia /záporný/ v sume –57 494 € bol preúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

 7. Ostatné  dôležité informácie  

7.1 Prijaté granty a transfery  
V roku 2012 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v €  

KŠU Košice ZŠ – prenesené kompetencie 387 623,77 

ObU Rožňava Register obyvateľov 240,57 

ObÚ Rožňava Voľby do NR SR 823,73 

ObÚ Košice Vojnový hrob 47,00 

KŠÚ Košice MŠ- na výchovu a vzdelávanie 1 311,00 

ÚPSVaR Aktivačná činnosť 3 061,75 

ÚPSVaR Strava detí v hmotnej núdzi 13 550,00 

ÚPSVaR Školské potreby detí v hmotnej núdzi 2 672,60 

ÚPSVaR Rodinné prídavky – obec osobitný príjemca 2 968,92 

MŽP SR Obnova dedinských studní 3 500,00 

MF SR Rekonštrukcia MŠ 3 600,00 

KSK Gemerský folklórny festival 3 900,00 

KSK Terra Incognita – Múzeum ľudovej kultúry 10 870,00 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

Gemerský folklórny festival – Obec Rejdová v spolupráci s GOS Rožňava usporiadala už 39-ty 

ročník folklórneho festivalu, ktorý je zameraný na udržiavanie ľudových tradícií, prezentáciu 

ľudových piesní a tancov, propagáciu tradičných remesiel ako aj možnosť prezentovania folklórnych 

kolektívov z domova i zo zahraničia. Celkové výdavky na toto podujatie dosiahli čiastku 8 119,52 €, 

ktoré sú vo veľkej časti kryté príspevkami od sponzorov, ale tiež z rozpočtu obce. Festival patrí medzi 

trvalo podporované podujatia z úrovne KSK, ktoré prispelo na jeho usporiadanie sumou 3 900 €. 

 Rekonštrukcia MŠ – zámerom bola bežná oprava budovy MŠ, hlavne výmena okien. Výmenou 

okien sme zabezpečili hlavne úniku tepla a tým úspore finančných prostriedkov obce na vykurovanie 

v budove MŠ. Ich výmenou sme taktiež prispeli k ochrane majetku v budove MŠ, nakoľko sa niektoré 

nedali riadne uzatvoriť. V neposlednom rade bol skrášlený celkový vzhľad budovy, čo vytvorí dobrý 

dojem nielen pre žiakov MŠ, ale aj rodičov detí a návštevníkov obce. Ministerstvo financií SR 

poskytlo dotáciu vo výške 3 600 €, spoluúčasť obce bola vo výške 437,23 €. 

Obnova dedinských studní – obnovou 3 poškodených a schátraných studní na verejných 

priestranstvách sme prispeli k celkovému skrášleniu verejných priestranstiev obce a k vytvoreniu 

malých oddychových zón pre občanov a návštevníkov. Pri obnove bol použitý materiál z domácich 
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zdrojov – ručne robené drevené šindle, kameň, piesok, drevo. Studne boli zhotovené tak, aby bola 

zachovaná ich pôvodná architektúra typická pre Rejdovú. Obnovou sme dosiahli celkové zvýraznenie 

vidieckeho charakteru obce. Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Programu obnovy dediny 

poskytlo dotáciu vo výške 3 500 €, spoluúčasť obce bola vo výške 206,08 €. 

Rekonštrukcia OcÚ a KD – obec uskutočnila z poskytnutej dotácie kompletnú rekonštrukciu 

kultúrneho domu a obecného úradu, ktorej hlavným cieľom bolo zníženie tepelných únikov výmenou 

vchodových dverí a okien, výmena dlažby a oprava drevenej podlahy v priestoroch kultúrneho domu, 

ktorá bola vplyvom vysokej vlhkosti značne poškodená. Dotácia z rezervy predsedníčky vlády SR vo 

výške 15 000 € bola prijatá v decembri 2011, použitá bola v roku 2012. Spoluúčasť obce bola vo 

výške 199,68 €.   

Múzeum tradičnej ľudovej kultúry – obec zrekonštruovala tradičnú ľudovú drevenicu z 19. storočia 

na námestí obce. Rekonštrukcia zahŕňa interiérové a exteriérové úpravy budovy. Múzeum ponúka 

návštevníkom ukážky tradičného náradia a náčinia používaného v minulosti, ukážky ľudových 

odevov. Vybudovaním múzea chceme prispieť k rozvoju cestovného ruchu a uchovať a propagovať 

kultúrne dedičstvo našich predkov. Projekt bol realizovaný z programu Terra Incognita, kde KSK 

prispel na kapitálové výdavky sumou 10 658 € a na bežné výdavky 212 €. Podiel obce bol na 

kapitálových výdavkoch 1 193,48 € a na bežných výdavkoch 644,15 €. 

 

 

7.2 Poskytnuté dotácie  
 

V roku 2012 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.  

 

7.3 Významné investičné akcie v roku 2012 
 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2012: 

-  Múzeum ľudovej kultúry realizované z programu Terra Incognita, kde Košický 

samosprávny kraj prispel na kapitálové výdavky sumou 10 658 € a na bežné výdavky 

212 €. Spoluúčasť obce na kapitálových výdavkov bola vo výške 1 193,48 € a na 

bežných výdavkoch 644,15 €. 
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7.4 Udalosti osobitného významu 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 

 

 

Vypracoval:  Ing. Jaroslava Roliková                                                                                 

     

V Rejdovej dňa 20.4.2013 

 

 

                          Ing. Ján Valentík 

           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  
 

 


