Konsolidovaná výročná správa
(uvádza aj údaje z individuálnej účtovnej závierky)

Obce Brzotín
za rok 2019

MVDr. Tibor Garay
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,
Koniec roka 2018 sa niesol v duchu neštandardného odovzdávania a preberania obecného
úradu 21.12.2018. Dňa 06.01.2019 sa uskutočnilo - Ustanovujúce zasadnutie OZ, kde všetci
poslanci zložili sľub. Na tomto zasadnutí bolo prítomných približne 150 občanov obce.
Prvé tri mesiace v roku 2019 sa niesli v duchu sfunkčnenia obecného úradu po stránke
technickej, ako aj po stránke personálnej, nakoľko všetky štyri administratívne pracovníčky obce
ukončili s obcou pracovný pomer ku dňu - 20.12.2018. K tomu istému dátumu ukončila svoju
činnosť aj kontrolórka obce. Postupne poodchádzali všetci zamestnanci z pôvodnej personálnej
zostavy. Uvoľnené pracovné pozície sa postupne preobsadili a obecný úrad mohol znova plniť
svoju administratívnu funkciu.
Začiatok roka priniesol veľký deficit vlahy, dôsledkom čoho bol na určitých miestach v obci
nedostatok pitnej vody. Toto sme boli nútení kompenzovať rozvozom pitnej vody, najprv za
pomoci VVS Rožňava a následne svojpomocne ( výroba 2500 l nádrže – Plastprodukt ). Občanom
obce sme rozviezli 80 000 l vody bez finančnej náhrady na úkor obecného úradu.
Začiatkom 2.Q 2019 sme zahájili vybudovanie prvého kontaktu v priestoroch šatne pri vestibule
kultúrneho domu. Tým sme vyšli v ústretí všetkým občanom obce, najmä seniorom.
V priebehu prvého polroka bol zrealizovaný NP „Znižovanie energetickej náročnosti budovy
obecného úradu“.
12. júla 2019 sa stala v obci udalosť, ktorá sa zapíše do kroniky obce čiernými písmenami.
Skupina miestnych rómov napadla na vlastnom pozemku miestneho poslanca Bc. Szabó Szilárda
MBA. Spôsobili mu ťažké ublíženie na zdraví s trvalými následkami. Páchatelia boli zadržaní
a odsúdení. Poslanec Szabó je do dnes PN. Dôsledkom tejto udalosti boli zrušené plánované
Kultúrne dni obce. Požiadali sme o zvýšené hliadkovanie zo strany polície a kvôli bezpečnosti
v obci sme na jeden mesiac uzavreli Zmluvu so súkromnou bezpečnostnou službou – SHIELD
security z Michaloviec. Celú vzniknutú situáciu využila vo svoj prospech ĽSNS, ktorá dňa
27.07.2019 v čase od 16.00 do 17.00 hod. uskutočnila verejné zhromaždenie v našej obci. Na
zabezpečenie poriadku dohliadali Krajské, Okresné a Obvodné riaditeľstvo policajného zboru.
Našťastie sa všetko zaobišlo bez incidentu.
01.07.2019 bol uzavretý most cez rieku Slaná z dôvodu rekonštrukcie, ktorá namiesto troch
mesiacov trvala päť mesiacov. Pri tejto príležitosti získanú asfaltovú drť sme použili na
vyspravenie ciest na Tichej ulici a na obecnom cintoríne. V septembri sme získali frézovanú
asfaltovú drť od OSC Rožňava, ktorú sme použili na vyspravenie cesty na Záhradnej ulici a časti
Hámosiho ulice.
14.09.2019 sme zrealizovali náhradné koncertné vystúpenie Carmen Pál-Baláž a skupiny Cairo
z Maďarska, ako aj miestnych mažoretiek a rómskej mládeže ( uhradené vystúpenia v rámci
neuskutočnených Kultúrnych dní obce ). V tomto mesiaci ukončil svoju činnosť futbalový klub
Mladosť Brzotín, z dôvodu opakovaného nenastúpenia na majstrovské zápasy pre nedostatok
hráčov.
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25.09.2019 pod zaštitou starostu obce a Jednoty dôchodcov na Slovensku - (OO Rožňava, MO
Brzotín) sa uskutočnilo v miestnom kultúrnom dome stretnutie spevokolov a dôchodcov
v rámci okresu Rožňava.
18.10.2019 v rámci mesiaca Úcty k starším sme uskutočnili posedenie s dôchodcami aj
s kultúrnym programom- vystúpenie speváka Petra Šrámeka. Pri tejto príležitosti boli ocenení
cenou „ Čestný občan obce Brzotín“ – pán farár Arpád Újpál - in. memoriam za dlhoročnú
a obetavú pastoračnú činnosť a pán MUDr. Aladár Kováč – in.memoriam za dlhoročnú
a obetavú lekársku starostlivosť a pán Gejza Farkaš za šírenie dobrého mena obce vo svete
futbalu – bývalý československý reprezentant.
V mesiaci október a november 2019 sa zrekonštruovali kancelárske priestory pre starostu,
právničku úradu a ekonómku úradu, taktiež chodba na poschodí, schodište, chodba na prízemí
a vstupná hala do budovy. Kancelárie boli vybavené novým nábytkom.
V mesiaci november 2019 sme opäť zabezpečili frézovanú asfaltovú drť od OSC – úsek dialničný.
Mohli sme tak vyspraviť Topoľovú a Prievozskú ulicu.
13.12.2019 na sviatok Svätej Lucie sme pripravili rozsvietenie Vianočného stromu, živý
Betlehem, kultúrny program s príhovorom pána starostu obce, pána dekana Jána Čapla za
katolícku cirkev a pána farára Mgr. Róberta Mudiho za reformovanú cirkev. Obyvateľom obce
bola poskytnutá predvianočná kapustnica a punč. Pozvaní hostia mohli absolvovať posedenie
v sále kultúrneho domu.
19.12.2019 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie zrekonštruovaného mosta cez Slanú za účasti
predsedu VÚC Košického kraja Ing. Rastislava Trnku, ako aj predstaviteľov realizácie
rekonštrukcie, firmou EUROVIA SK, a.s. Most bol vysvätený pánom dekanom Jánom Čaplom,
farárom katolíckej cirkvi.
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne sa zišlo za rok 2019 - 11 krát z toho - 3 zasadnutia:
( 19.06.2019, 28.08.2019, 04.09.2019 ) neboli uznášaniaschopné pre nedostatočný počet
prítomných poslancov. Na 10. zasadnutí OZ dňa 20.11.2019 bol zvolený za kontrolóra obce pán
Ing. Štefan Kardos.
Pri obecnom zastupiteľstve bolo zriadených 7 stálych komisií. Z toho čiastočnú aktivitu vyvíjala
iba finančná komisia a komisia verejného poriadku na riešenia podnetov obyvateľov. Minimálnu
-mizernú činnosť vyvinula komisia pre prácu s mládežou, školstva, kultúry, cirkvi, športu
a rómskej otázky. Ostatné komisie boli maximálne pasívne.
História:
Dňa 17.08.2019 na Šrobárovej ulici v Košiciach bola odhalená pamätná tabuľa významnému
rodákovi pánovi Ondrejovi Gálikovi, ktorý sa narodil 28.11.1815 v Brzotíne. Nezmazateľne sa
zapísal do dejín svojou aktívnou a profesionálnou účasťou v Americkej občianskej vojne na
strane Únie. Bojoval po boku generála, budúceho prezidenta U.S. Granta. Pochovaný je na
evanjelickom cintoríne v Košiciach.

MVDr. Tibor Garay
starosta obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Brzotín
Sídlo: Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín
IČO: 00594768
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón 058/7326890
Mail: oubrzotin@stonline.sk
Webová stránka: www.obecbrzotin.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: MVDr. Tibor Garay
Zástupca starostu obce: Ing. Karin Bodnáriková
Hlavný kontrolór obce: Ing. Štefan Kardos od 2.12.2019
Obecné zastupiteľstvo: Ing. Karin Bodnáriková, Róbert Dókus, Róbert Dókuš, Patrik Laczo, Bc.
Tímea Pengerová, Bc. Szilárd Szabó, MBA, Lóránt Szanko, Tomáš Szanko, Monika Szirotnyáková
Komisie:
Finančná komisia, komisia pre rozpočet a správu majetku obce
Predseda komisie: Bc.Szilárd Szabó, MBA
Podpredseda komisie: Róbert Dókus
Členovia komisie: Róbert Dókuš, Patrik Laczo, Agnesa Vanyová
Komisia pre životné prostredie, pôdohospodárstvo a lesné hospodárstvo
Predseda komisie: Lóránt Szanko
Podpredseda komisie: Peter Vajner
Členovia komisie: Tomáš Szanko, Eugen Farkaš
Komisia pre prácu s mládežou, školstva, kultúry, cirkvi, športu a rómskej otázky
Predseda komisie: Patrik Laczo
Podpredseda: Jaroslav Helcman
Členovia komisie: Viktória Petüsová, Bc.Szilárd Szabó, MBA, Róbert Dókuš
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Komisia pre sociálnu starostlivosť a opatrovateľskú službu
Predseda komisie: Tomáš Szanko
Podpredseda: Mgr. Róbert Mudi
Členovia komisie: Monika Szanko, Eva Lakomiová
Komisia verejného poriadku a riešenia podnetov obyvateľov
Predseda komisie: Monika Szirotnyáková
Podpredseda: Mgr. Rastislav Mariňák
Členovia komisie: Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Tímea Pengerová, Mgr. Diana Bacher, Tibor Šille
Komisia na úseku požiarnej ochrany
Predseda komisie: Róber Dókus
Podpredseda: Gabriel Lakomi
Členovia komisie: Gabriel Bačo, Marek Varga, Gabriel Csefo
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda komisie: Róber Dókuš
Podpredseda: Patrik Laczo
Členovia komisie: Ing. Karin Bodnáriková, Lóránt Szanko, Monika Szirotnyáková

Rozpočtové organizácie obce:
Základná škola s materskou školou Brzotín, Berzehorská 154, 049 51 Brzotín
Štatutárny orgán:
riaditeľ Mgr. Karol Samseli
IČO: 35556684
Telefón: 058/7346709
Mail: zsbrzotin@stonline.sk
Obec nemala zriadenú príspevkovú organizáciu, neziskovú organizáciu ani obchodné
spoločnosti.
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4. Poslanie, vízie, ciele

Poslanie obce:
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a
o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov,
dotácií zo štátneho rozpočtu a prostriedkov z Európskej únie. Na plnenie svojich úloh može
použiť návratné zdroje financovania, mimorozpočtové zdroje.

Vízie obce:
-

formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné
a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života obyvateľov obce
uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom
a ostatným subjektom
individuálnym prístupom starostu obce a poslancov zvyšovať záujem o zapojenie občanov
do riešenia verejných vecí
vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť
posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho a kultúrneho života obce

Cieľ obce:
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Brzotín, po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej stránke.
Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast zabezpečiť prostredníctvom disponibilného
potenciálu nachádzajúceho sa v ľudských, prírodných a ekonomických zdrojoch. Zabezpečiť
ochranu životného prostredia a jeho zveľaďovanie. Posilniť vybavenosť územia obce
vybudovaním technickej, environmentálnej infraštruktúry a infraštruktúry cestovného ruchu
podporujúcej rozvoj obce, budovanie občianskej a sociálnej infraštruktúry. Zlepšiť stav
obecného majetku budovaním a rekonštrukciou miestnej infraštruktúry. Zvyšovanie kvality
ľudských zdrojov prostredníctvom vzdelávania a informovanosti občanov.
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5. Základná charakteristika konsolidovaného celku

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnická osoba, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.

5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce: Obec Brzotín sa nachádza v Košickom kraji, okrese Rožňava
Susedné mestá a obce: Rožňava, Jovice, Kružná, Slavec
Celková rozloha obce: 2058 ha
Nadmorská výška: 260 m.n.m.

5.2. Demografické údaje
Obec Brzotín nielen svojou rozlohou, ale aj počtom obyvateľstva patrí medzi najväčšie obce
Rožňavského okresu. K 31.12.2019 mala 1317 obyvateľov. V roku 2019 sa k trvalému pobytu
prihlásilo 13 obyvateľov, 25 obyvateľov sa z trvalého pobytu odhlásilo. Počet narodených detí
v roku 2019 bolo 13. V roku 2019 zomrelo 10 obyvateľov. Sobášov v roku 2019 bolo 5.
Počet obyvateľov podľa vekovej kategórie:
Kategória
Muži
Ženy
Spolu

0-15 rokov
125
125
250

15-18 rokov
34
25
59

nad 18 rokov
479
529
1008

celkom
638
679
1317

Podľa sčítania obyvateľov v roku 2011 v obci žijú obyvatelia hlavne slovenskej, maďarskej
a rómskej národnosti. Malé zastúpenie podľa sčítania majú aj iné národnosti a to: česká,
nemecká, poľská, moravská, rusinská.
V štruktúre obyvateľstva podľa náboženského vyznania dominuje rímsko-katolícke
vierovyznanie. Svoje zastúpenie má reformovaná cirkev, námoženská spoločnosť Jehovoi
svedkovia, evanjelická cirkev metodistická, grécko-katolícka cirkev, kresťanské zbory,
pravoslávna cirkev.
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5.3. Ekonomické údaje
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava ku dňu 31.12.2019 evidoval 147 (v roku 2018 bolo
181, v roku 2017 bolo 160, v roku 2016 bolo 223) uchádzačov o zamestnanie z obce Brzotín,
z toho 93 žien a 54 mužov.

5.4. Symboly obce
Erb obce: pochádza z roku 1575 a zobrazuje banícky motív, V strede zeleného štítu je dvojitý
lábovitý kríž s rovnako dlhými a centrálne situovanými ramenami, sprevádzaný vpravo ostrím
doľava točeným štíhlym čerieslom, vľavo bicím kladivkom na dlhej rukoväti, všetko strieborné.

ERB OBCE BRZOTÍN

Vlajka obce: vlajka obce pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov, z ktorých šesť má rovnakú
šírku, stredný pruh má dvojnásobnú šírku a je vo farbe bielej. Striedanie farieb zelená, biela,
zelená, biela, zelená, biela a zelená. Má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi t.j. dvomi
zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

VLAJKA OBCE BRZOTÍN
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Pečať obce: pečať obce je okrúhla , uprostred s obecným erbom a kruhopisom OBEC BRZOTÍN.

PEČAŤ OBCE BRZOTÍN

5.5. Logo obce
Obec Brzotín okrem svojich symbolov nemá logo obce.

5.6. História obce
Obec Brzotín je jedno z najstarších sídlisk v Slanskej doline. Donačnú listinu dostala od
uhorského kráľa Bélu IV. v roku 1243. Kráľ daroval obec Bebekovcom, od roku 1293 patrila
Máriássyovcom. Tí tu postavili na mieste starej pevnosti hrad. V roku 1556 ho dobili Turci,
v roku 1573 ho aj zbúrali. V stredoveku bola významným šľachtickým sídlom, hospodárskym
a obchodným centrom Rožňavskej kotliny. Preslávila sa svojimi baňami na zlato, striebro,
antimón, železo a železiarňou, ktorá zanikla koncom 19. storočia. Po roku 1577 bola tureckými
hordami niekoľkokrát vypálená, obyvateľstvo vyhnané a odvlečené do zajatia. V týchto rokoch
tureckej nadvlády obec veľmi upadla, počet obyvateľov poklesol na tretinu. Od svojho vzniku
bola sídlom šľachtických rodín Máriássyových, Hámosiových, Póschových, Okolicsányiových
a neskôr Rákossyových. Veľkostatkári obhospodarovali vyše 60% celkovej poľnohospodárskej
plochy. Preslávili sa i mlyny a liehovary veľkostatkárov, ktoré zásobovali celé horné Uhorsko.
V obci je päť veľkostatkárskych kúrií, ktoré sa postavili koncom 18. a v polovici 19. storočia.
S kostolom reformovanej cirkvi, postaveného začiatkom rokov 1400 sú i dnes dominantou obce.
V roku 1866 zásluhou veľkostatkárov obec dostáva elektrinu a poštový úrad, ktorý slúži pre päť
obcí. Veľkým prínosom pre obec a celú dolinu bola výstavba železnice v roku 1873, ktorá
významne prispela k rozvoju baníctva, železiarstva a obchodu. Obec sa sľubne rozvíja v rokoch
medzi dvoma svetovými vojnami, k čomu prispeli i veľkostatky, kde pracovala polovica
obyvateľov obce. Od roku 1938 do roku 1945 obec patrila do Horthyovského Maďarska. Po
druhej svetovej vojne sa dynamicky rozvíja, čo pozitívne ovplyvnilo i prosperujúce JRD a Štátny
majetok, ktorý vznikol v roku 1949.
V roku 1976 obec bola integrovaná do blízkej Rožňavy. Tento stav trval 14 rokov, keď sa obec 1.
júlom 1990 osamostatnila od Rožňavy.
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5.7. Pamiatky
V obci sa nachádza päť národných kultúrnych pamiatok: Kúria Rákossy, Hámosiho kaštieľ,
Okolicsányiho kaštieľ, Máriássyho kaštieľ, kaštieľ J.Póscha, rímsko-katolícky kostol a kostol
reformovanej kresťanskej cirkvi.
Kúria Rákossy - ide o klasickú stavbu z roku 1880, ktorú dal postaviť Gundelanger Luczián pre
svoju manželku Irenu Mariássy. Obnovená bola začiatkom 20. storočia. Objekt je pôdorysu L,
prízemný, čiastočne podpivničený.

Hámosiho kaštieľ - ide o klasickú stavbu postavenú v roku 1780, jednopodlažnú, blokovú,
obdĺžnikového pôdorysu, čiastočne podpivničenú. Miestnosti zaklenuté korýtkovými klenbami
so štukovými zrkadlami a s podlahou z drevených parkiet. V dvoch z nich sa zachovali murované
kachlové pece s poškodenou terakotovou ozdobou. Barón Hámosi tu býval do konca vojny,
potom sa tu prisťahovali rejdovskí usadlíci. Kaštieľ potrebuje značné finančné prostriedky na
svoju obnovu.

Okolicsányiho kaštieľ - je barokový kaštieľ postavený v roku 1729 s neskoršími úpravami.
Postavil ho Márk Máriássy. V 80-tych rokoch 20. storočia bola realizovaná komplexná
pamiatková obnova objektu. Objekt je dvojpodlažný, samostatne stojaci na pôdoryse tvaru
písmena U. Miestnosti zaklenuté valenými klenbami s lunetami a pruskými klenbami, v jednej
miestnosti zachovaná stuková ornamentálna výzdoba stropu.
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Máriássyho kaštieľ - klasický postavený v roku 1836, začiatkom 20. storočia bol upravený.
V druhej polovici 70-tych rokov bola realizovaná komplexná pamiatková obnova kaštieľa.
Miestnosti sú zaklenuté zrkadlovými klenbami. V dvoch miestnostiach na omietke klenieb je
čitateľný vzor štukovej geometrickej výzdoby, ktorý počas rekonštrukcie nebol obnovený.

Kaštieľ Júliusa Póscha - postavený v roku 1836 majiteľom Jóbom Máriássym. Neskôr ho obýval
Gyula Pósch. V 20. storočí upravovaný. V roku 2000 sa realizovala obnova fasády, strechy
a klampiarskych prvkov. Miestnosti zaklenuté korýtkovými klenbami. Pôvodná slávnostná sála
zaklenutá kláštornou klenbou. Fasády členené hladkými a kanelovanými pilastrami s iónskymi
a kompozitnými hlavicami, nad oknami a arkádami zdobené festónmi a maskarónmi.

Kostol rímsko-katolícky sv. Anny - kostol situovaný na kopci pri vstupe do obce. Ide
o neskorobarokový objekt postavený v rokoch 1798-1803 s neskoršie pristavanou predsieňou.
Loď je pozdĺžna, sieňová, presbytérium polkruhovo zakončené, zaklenuté konchou. Hlavné
priečelie klasické s dvojstupňovým prelomeným trojuholníkovým štítom. Tesne za štítom
strešná zvonička. Štít ozdobený lizénovým rámovaním. Strecha lode sedlová s červenou
eternitovou krytinou.
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Kostol reformovaný - ide o komplexne zachovalý areál opevneného kostola. Ochranný
kamenný múr so strielňami a opornými piliermi je zachovalý v celej dĺžke. Kostol je
ranogotickou stavbou z druhej polovice 13. storočia s románskym jadrom, prestavaný v polovici
14. storočia a koncom 15. storočia. Ďalšie úpravy kostola v roku 1723 a po požiari v roku 1790.
Pri oprave zvýšili múry, zaklenuli priestor hlavnej lode, zväčšili okná a spevnili stavbu opornými
piliermi. V roku 1806 k severnému vstupu kostola pristavali malú arkádovú predsieň. Súčasťou
areálu je aj samostatne stojaca krypta rodiny Máriássyových.

Zrúcanina hradu - hrad Brzotín tzv. pevnosť červených mníchov sa zachovala predovšetkým
v konfigurácii zalesneného terénu. Lokalita nebola zatiaľ archeologicky preskúmaná a nebola
ani vyhlásená jej osobitná pamiatková ochrana. Bol postavený v 13. storočí príslušníkmi rodu
Ákosovcov. V roku 1556 ho dobyli Turci a v roku 1573 ho aj zbúrali.

5.8. Významné osobnosti obce
Ondrej Gálik (28.11.1815 Brzotín – 18.6.1885 Košice) – zverolekár, spisovateľ, svetobežník,
zakladateľ a riaditeľ veterinárneho ústavu v Kansas City (USA), plukovník americkej armády.
Študoval v Dobšinej a na vojenskej škole v Levoči. Zúčastnil sa revolučných rokov 1848-1849,
potom odišiel do Francúzska a USA, kde si založil šermiarsku a jazdeckú školu. Pracoval ako
tehliarsky robotník, zlatokop a pastier dobytka na Novom Zélande a v Austrálii. Po návrate do
USA bojoval vo vojne Juh proti Severu a dosiahol hodnosť plukovníka, kandidoval na guvernéra
štátu Missouri, neskoršie vyštudoval veterinárnu medicínu a plne sa jej venoval. Vydal niekoľko
kníh, autobiografiu o svojich cestách a prispieval aj do odborných časopisov. V roku 1881 sa
vrátil z Ameriky a žil u syna v Košiciach.
Dňa 17.08.2019 na Šrobárovej ulici v Košiciach bola odhalená pamätná tabuľa významnému
rodákovi pánovi Ondrejovi Gálikovi. Pochovaný je na evanjelickom cintoríne v Košiciach.
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Pamätná tabuľa Ondreja Gálika v Košiciach

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
Základná škola s materskou školou Brzotín poskytuje vzdelanie v rámci povinnej školskej
dochádzky hlavne pre deti z obce Brzotín. Hlavným cieľom je dosahovanie dobrých výchovnovzdelávacích výsledkov. Základná škola má nízky počet žiakov, ktorí sú zo sociálne
znevýhodneného prostredia. K 31.12.2019 navštevovalo základnú školu 88 žiakov a materskú
školu 24 detí.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnícku starostlivosť v obci poskytuje: URGENTA s.r.o. Brzotín, praktický lekár pre
dospelých. Ostatnú zdravotnícku starostlivosť poskytuje Nemocnica s Poliklinikou sv. Barbory
Rožňava.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenie dôchodkového veku obec
poskytuje opatrovateľskú službu, alebo umiestňuje odkázané osoby do domovov seniorov resp.
domovov sociálnych služieb.
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Na základe analýzy z doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na klientov, ktorí sú odkázaní na poskytnutie sociálnej služby podľa zákona 448/2008
Z.z.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje hlavne obecný úrad v spolupráci s miestnymi
organizáciami. V priebehu roka 2019 sa obec podieľala na viacerých kultúrno-spoločenských
podujatiach ako napríklad: Posedenie s dôchodcami, Koncert Karmen Pál Baláž a maďarskej
skupiny CAIRO, Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka.
6.5. Hospodárstvo
Poskytovatelia služieb v obci:
Predajne potravín: Rozália Tóthová - ROTO, INKA potraviny
Súkromné pohostinstvo: Rozália Tóthová – ROTO
Reštaurácie: „U bieleho koňa“ - MVDr. Eva Csernoková
Priemysel: V obci je 60 podnikateľských subjektov. Medzi najväčšie patria: Badinotti Slovakia
s.r.o., CMF Slovakia s.r.o., CWT Metal s.r.o., Eustream a.s., GtO Slovakia, s.r.o., ITALINOX
Slovakia, s.r.o., Mayser Slovakia, s.r.o., Ondrej Attila – Autocentrum
Poľnohospodárska výroba: RovAgro s.r.o., LAIRD - Michal Andričík

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec
zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.3.2019, uznesením č.: 25/2019.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 22.03.2019 uznesením č. 38/2019
- druhá zmena schválená dňa 29.03.2019 rozpočtovým opatrením č. 2/2019
- tretia zmena schválená dňa 01.04.2019 rozpočtovým opatrením č. 3/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 02.04.2019 rozpočtovým opatrením č. 4/2019
- piata zmena schválená dňa 03.04.2019 rozpočtovým opatrením č. 5/2019
- šiesta zmena schválená dňa 04.04.2019 rozpočtovým opatrením č. 6/2019
- siedma zmena schválená dňa 05.04.2019 rozpočtovým opatrením č. 7/2019
- ôsma zmena schválená dňa 08.04.2019 rozpočtovým opatrením č. 8/2019
- deviata zmena schválená dňa 09.04.2019 rozpočtovým opatrením č. 9/2019
- desiata zmena schválená dňa 10.04.2019 rozpočtovým opatrením č. 10/2019
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-

jedenásta zmena schválená dňa 11.04.2019 rozpočtovým opatrením č. 11/2019
dvanásta zmena schválená dňa 12.04.2019 rozpočtovým opatrením č. 12/2019
trinásta zmena schválená dňa 20.05.2019 rozpočtovým opatrením č. 13/2019
štrnásta zmena schválená dňa 21.05.2019 rozpočtovým opatrením č. 14/2019
pätnásta zmena schválená dňa 22.05.2019 rozpočtovým opatrením č. 15/2019
šestnásta zmena schválená dňa 23.05.2019 rozpočtovým opatrením č. 16/2019
sedemnásta zmena schválená dňa 24.05.2019 rozpočtovým opatrením č. 17/2019
osemnásta zmena schválená dňa 27.05.2019 rozpočtovým opatrením č. 18/2019
devätnásta zmena schválená dňa 28.05.2019 rozpočtovým opatrením č. 19/2019
dvadsiata zmena schválená dňa 30.05.2019 rozpočtovým opatrením č. 20/2019
dvadsiata prvá zmena schválená dňa 26.06.2019 uznesením č. 58/2019
dvadsiata druhá zmena schválená dňa 26.06.2019 uznesením č. 46/2019
dvadsiata tretia zmena schválená dňa 28.06.2019 rozpočtovým opatrením č. 23/2019
dvadsiata štvrtá zmena schválená dňa 08.07.2019 rozpočtovým opatrením č. 24/2019
dvadsiata piata zmena schválená dňa 09.07.2019 rozpočtovým opatrením č. 25/2019
dvadsiata šiesta zmena schválená dňa 26.07.2019 rozpočtovým opatrením č. 26/2019
dvadsiata siedma zmena schválená dňa 29.07.2019 rozpočtovým opatrením č. 27/2019
dvadsiata ôsma zmena schválená dňa 30.07.2019 rozpočtovým opatrením č. 28/2019
dvadsiata deviata zmena schválená dňa 31.07.2019 rozpočtovým opatrením č. 29/2019
tridsiata zmena schválená dňa 01.08.2019 rozpočtovým opatrením č. 30/2019
tridsiata prvá zmena schválená dňa 13.8.2019 rozpočtovým opatrením č. 31/2019
tridsiata druhá zmena schválená dňa 19.8.2019 rozpočtovým opatrením č. 32/2019
tridsiata tretia zmena schválená dňa 09.09.2019 uznesením č. 88/2019
tridsiata štvrtá zmena schválená dňa 10.9.2019 rozpočtovým opatrením č. 34/2019
tridsiata piata zmena schválená dňa 11.9.2019 rozpočtovým opatrením č. 35/2019
tridsiata šiesta zmena schválená dňa 01.10.2019 rozpočtovým opatrením č. 36/2019
tridsiata siedma zmena schválená dňa 02.10.2019 rozpočtovým opatrením č. 37/2019
tridsiata ôsma zmena schválená dňa 03.10.2019 rozpočtovým opatrením č. 38/2019
tridsiata deviata zmena schválená dňa 04.10.2019 rozpočtovým opatrením č. 39/2019
štyridsiata zmena schválená dňa 06.10.2019 rozpočtovým opatrením č. 40/2019
štyridsiata prvá zmena schválená dňa 07.10.2019 rozpočtovým opatrením č. 41/2019
štyridsiata druhá zmena schválená dňa 08.10.2019 rozpočtovým opatrením č. 42/2019
štyridsiata tretia zmena schválená dňa 09.10.2019 rozpočtovým opatrením č. 43/2019
štyridsiata štvrtá zmena schválená dňa 10.10.2019 rozpočtovým opatrením č. 44/2019
štyridsiata piata zmena schválená dňa 13.10.2019 rozpočtovým opatrením č. 45/2019
štyridsiata šiesta zmena schválená dňa 11.11.2019 rozpočtovým opatrením č. 46/2019
štyridsiata siedma zmena schválená dňa 19.11.2019 rozpočtovým opatrením č.
47/2019
štyridsiata ôsma zmena schválená dňa 27.11.2019 rozpočtovým opatrením č. 48/2019
štyridsiata deviata zmena schválená dňa 23.12.2019 rozpočtovým opatrením č.
49/2019
päťdesiata zmena schválená dňa 27.12.2019 rozpočtovým opatrením č. 50/2019
päťdesiata prvá zmena schválená dňa 30.12.2019 rozpočtovým opatrením č. 51/2019
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019
Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
Z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce

1 605 556,00

Skutočné plnenie
Schválený
príjmov/čerpanie
rozpočet po
výdavkov
poslednej
k 31.12.2019
zmene
1 782 057,36
1 297 779,75

% plnenia
príjmov/ %
čerpania
výdavkov
72,82

923 693,00
654 424,00
27 439,00

1 015 061,36
713 779,00
43 217,00

998 119,36
243 144,89
21 862,95

98,33
34,06
50,60

0,00
1 588 432,00

10 000,00
1 781 508,36

34 652,55
1 243 992,93

346,52
69,83

464 358,00
712 259,00
21 606,00

526 357,36
783 367,00
25 606,00

459 789,68
296 388,15
25 091,26

87,35
37,84
97,99

390 209,00
17 124,00

446 178,00
549,00

462 723,84

103,71

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/Schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
1 032 771,91
998 119,36
34 652,55
922 513,52
459 789,68
462 723,84
110 258,39
243 144,89
243 144,89
0,00
296 388,15
296 388,15
0,00
-53 243,26
57 015,13
19 883,70
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Upravený prebytok/schodok bežného
a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

37 131,43
17 862,95
21 091,26
-3 228,31
1 297 779,75
1 243 992,93
53 786,82
19 883,70
33 903,12

Prebytok rozpočtu v sume 57 015,13 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 19 883,70 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu
33 903,12 EUR
na vysporiadanie zostatku finančných operácií 3 228,31EUR

Zostatok finančných operácií v sume – 3 228,31 EUR zistený podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v vysporiadaný z:
-

prebytku rozpočtu v sume

3 228,31 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 086,80 EUR, a to na :
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 5 086,80 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 14 000,00 EUR, a to na :
- obnovu strechy budovy KD v sume 14 000,00 EUR
c)

nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 796,90 EUR, (obec, RO)

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
33 903,12 EUR.
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7.3. Rozpočet na roky 2020 -2021
Skutočnosť
k 31.12.2019
Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
Z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

1 297 779,75

872 466,00

872 466,00

998 119,36
243 144,89
21 862,95

857 466,00
0
15 000,00

857 466
0,00
15 000,00

34 652,55
1 243 992,93

0,00
857 306,00

0,00
866 233,00

459 789,68
296 388,15
25 091,26

395 900,00
50 000,00
21 606,00

785 700,00
50 000,00
21 606,00

462 723,84

289 000,00

289 000,00

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku
a konsolidovaný celok
8.1. Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018
2 634 376,93

Skutočnosť
k 31.12.2019
2 752 815,82

2 568 114,42

2 671 832,07

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

2 324 234,30

2 427 951,95

Dlhodobý finančný majetok

243 880,12

243 880,12

64 298,33

80 116,42

493,92

148,68

1 175,00

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

37 018,99

23 198,05

Finančné účty

23 439,68

56 769,69

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

2 170,74

0,00

Časové rozlíšenie

1 964,18

867,33

Skutočnosť
k 31.12.2018
2 666 208,13

Skutočnosť
k 31.12.2019
2 782 930,98

2 568 114,42

2 671 832,07

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

2 324 234,30

2 427 951,95

Dlhodobý finančný majetok

243 880,12

243 880,12

95 634,45

110.231,58

4 803,21

1 591,09

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

56 516,30

48 924,51

Finančné účty

32 144,20

59 715,98

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

2 170,74

0,00

Časové rozlíšenie

2 459,26

867,33

b) za konsolidovaný celok
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

8.2. Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

2 634 376,93

2 752 815,82

827 149,88

889 414,48

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Vlastné imanie
z toho :
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Výsledok hospodárenie

827 149,88

889 414,48

Záväzky

199 388,13

165 824,93

0,00

13 922,00

6 025,30

19 086,80

Dlhodobé záväzky

78 419,26

70 554,86

Krátkodobé záväzky

64 073,57

28 347,27

Bankové úvery a výpomoci

50 870,00

33 914,00

1 607 838,92

1 697 576,41

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

2 666 208,13

2 782 930,98

804 687,01

876 543,14

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

,00

Výsledok hospodárenie

804 687,01

876 543,14

Záväzky

253 517,07

208 811,43

0,00

13 922,00

6 025,30

19 086,80

79 665,10

72 776,65

116 952,81

69 100,98

50 873,86

33 925,00

1 608 004,05

1 697 576,41

Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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8.3. Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok k 31.12.2018 Zostatok k 31.12.2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

2 925,80

4 248,97

Pohľadávky po lehote splatnosti

59 381,70

67 875,07

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

Zostatok k 31.12.2018 Zostatok k 31.12.2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

2 929,66

4 248,97

Pohľadávky po lehote splatnosti

78 879,01

93 601,53

8.4. Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky

Zostatok k 31.12.2018 Zostatok k 31.12.2019

Záväzky do lehoty splatnosti

138 492,83

98 902,13

Záväzky po lehote splatnosti

4 000,00

0,00

b) za konsolidovaný celok
Záväzky

Zostatok k 31.12.2018 Zostatok k 31.12.2019

Záväzky do lehoty splatnosti

171 075,38

130 358,23

Záväzky po lehote splatnosti

25 542,53

11 519,40

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

po lehote splatnosti sú evidované pohľadávky za dane z nehnuteľností a poplatky za TKO
medzi významné položky záväzkov patrí splácanie úveru ŠFRB za nájomné byty

9. Hospodársky výsledok za 2019 – vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady
50 - Spotrebované nákupy
51 - Služby

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

795 492,39

771 209,50

67 298,26

80 497,71

108 286,63

101 256,66
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52 - Osobné náklady

287 480,97

203 592,71

53 - Dane a poplatky

236,09

1 362,28

59 100,54

81 788,22

144 328,39

168 996,65

9 342,10

18 634,93

0,00

0,00

58 - Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 - Dane z príjmov

119 419,41

115 080,34

0,00

0,00

Výnosy

825 718,00

833 474,10

8 701,43

11 962,91

61 - Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb
62 - Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 - Ostatné výnosy

557 782,34

593 220,44

8 326,99

43 211,50

48 841,71

8 943,98

4 499,61

0,12

67 - Mimoriadne výnosy

0,00

0,00

68 - Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov a v štátnych rozpočtových
a príspevkových organizáciách
69 - Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VUC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

0,00

0,00

197 565,92

176 135,15

+30 225,61

+62 264,60

54 - Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 - Odpisy, rezervy, a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 - Finančné náklady
57- Mimoriadne náklady

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar

65 - Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 - Finančné výnosy

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 30 225,61 EUR bol zúčtovaný na účet 428
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

1 084 602,08

1 119 736,56

50 - Spotrebované nákupy

129 627,23

144 183,86

51 - Služby

115 091,57

112 520,10

52 - Osobné náklady

623 870,18

578 946,86

53 - Dane a poplatky

316,09

1 362,28

51 484,15

86 914,47

144 328,39

168 996,65

10 475,19

19 638,45

0,00

0,00

9 409,28

7 173,89

0,00

0,00

1 125 036,75

1 194 658,42

28 095,67

46 289,70

61 - Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb
62 - Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 - Ostatné výnosy

557 782,34

593 220,44

9 188,68

47 181,24

48 841,71

8 943,98

4 499,61

0,12

67 - Mimoriadne výnosy

0,00

0,00

68 - Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov a v štátnych rozpočtových
a príspevkových organizáciách
69 - Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VUC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

0,00

0,00

476 628,74

499 022,94

+40 434,67

+74 921,86

54 - Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 - Odpisy, rezervy, a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 - Finančné náklady
57- Mimoriadne náklady
58 - náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 - Dane z príjmov
Výnosy
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar

65 - Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 - Finančné výnosy
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné transfery:
Transfery
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Okresný úrad Rožňava

ÚPSVaR Rožňava

Prezidentské voľby a voľby do Európskeho
parlamentu
Príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi
pre ZŠ s MŠ
Prídavky na deti – osobitný príjemca dávok
v hmotnej núdzi
Príspevok na školské pomôcky pre deti
v hmotnej núdzi pre ZŠ s MŠ
Príspevok na pohreb

ÚPSVaR Rožňava

Aktivačná činnosť §52

ÚPSVaR Rožňava

Refundácia mzdových nákladov §50j

Okresný úrad Košice

Normatívne financovanie ZŠ s MŠ

Okresný úrad Košice

Vzdelávacie poukazy pre ZŠ s MŠ

Okresný úrad Košice

Dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ

Okresný úrad Košice

Výchovno-vzdelávací proces v MŠ

1 987,00

Okresný úrad Košice

8 450,00

Okresný úrad Košice

Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia
Asistenti učiteľa

Okresný úrad Košice

Príspevok na učebnice

Okresný úrad Košice

Príspevok na školu v prírode

Okresný úrad Rožňava

Prenesený výkon ŠS - register adries

Okresný úrad Rožňava

Prenesený výkon ŠS - register obyvateľstva

MDVaRR Bratislava

Prenesený výkon ŠS - stavebný poriadok

1 780,08

Okresný úrad Košice

Prenesený výkon ŠS - životné prostredie

119,52

MDVaRR Bratislava

Prenesený výkon ŠS – úsek cestnej dopravy

58,88

Ministerstvo životného
prostredia SR Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Ministerstvo financií SR
Bratislava
Spolu

Znižovanie energetickej náročnosti budovy
obecného úradu
Národný projekt PRIM pre ZŠ s MŠ

194 789,04

ÚPSVaR Rožňava
ÚPSVaR Rožňava
ÚPSVaR Rožňava

Obnova strechy KD a OcÚ

Suma prijatých
prostriedkov v EUR

2 205,36
22 020,00
2 088,62
3 303,40
79,67
8 551,19
20 210,04
295 007,00
2 822,00
108,00

11 088,00
337,00
1 500,00
32,40
449,79

8 275,63
14 000,00
599 262,62
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Celkový príjem bežných a kapitálových grantov a transferov bol vo výške 599 262,62 EUR
Rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ Brzotín v roku 2019 neboli prijaté žiadne transfery okrem
transferov na zabezpečenie prevádzky v základnej a v materskej škole.
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2007 o poskytnutí
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie
Jednota dôchodcov
Csemadok
Reformovaná kresť. cirkev
Spevokol Berkő
Rímskokatolícka cirkev

Účelové určenie dotácie
Činnosť miestnej organizácie
Činnosť miestnej organizácie
Kúpa krovinorezu a príslušenstva ku
krovinorezu
Činnosť organizácie
Pokládka plávajúcej podlahy, maliarske
práce, kúpa kobercov a stoličiek

Suma poskytnutých
prostriedkov
1 000,00
1 500,00
738,89
1 500,00
2 000,00

10.3. Významné investičné akcie realizované v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
Znižovanie energetickej náročnosti budovy obecného úradu - v hodnote 196 115,33 EUR
(financované zo ŠR v sume 183 792,00 EUR, z vlastných zdrojov v sume 12 323,27 EUR)
Zriadenie kancelárie 1. kontaktu na obecnom úrade - v hodnote 19 647,32 EUR (financované
zo štátneho rozpočtu vo výške 6 000,00 EUR, z RF v sume 11 752,65 a z vlastných zdrojov v sume
1 894,67 EUR)
Rekonštrukcia kancelárií v budove obecného úradu - v hodnote 51 715,46 EUR (financované z
vlastných zdrojov)
Rekonštrukcia budovy vo vlastníctve obce - Garáž/Dielňa - v hodnote 7 164,64 EUR
(financované z vlastných zdrojov)
Rekonštrukcia budovy vo vlastníctve obce - Budova pre spoločenské účely, súp.č. 168 v hodnote 2 897,13 EUR (financované z vlastných zdrojov)
Rekonštrukcia vodovodnej prípojky pre ZŠ s MŠ - v hodnote 990,71 EUR (financované z
vlastných zdrojov)
Zriadenie digitálnej ústredne obce miestneho rozhlasu - v hodnote 9 167,13 EUR (financované
z vlastných zdrojov)
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Nákup pozemku - v hodnote 3 340,44 EUR (financované z vlastných zdrojov)
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Komunitné centrum - v hodnote 5 900,00 EUR
(financované z vlastných zdrojov)
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Výstavba Komunitného centra
Vybudovanie Zberného dvora
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci a vybudovanie ďalšej ČOV
Zriadenie kancelárie pre terénneho sociálneho pracovníka a terénnych pracovníkov v
priestore budovy so súp. č. 168
Rekonštrukcia budovy so súp. číslom 168 a zriadenie klubovne v priestoroch budovy so
súp. č. 168

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
V prvých mesiacoch roku 2020 sa do celého sveta rozšíril vírus z Číny SARS-CoV-2 s názvom
Covid-19 a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery aj na Slovensku. Pandémia
koronavírusu bude mať negatívny vplyv na ekonomiku a verejné financie v roku 2020, čo bude
mať vplyv na výšku podielových daní, od ktorých je obec závislá. Obec v tomto roku nie je
schopná realizovať plánované akcie z dôvodu mimoriadnych opatrení aj z dôvodu poklesu
prijatých podielových daní.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec vedia súdny spor o nevyplatenie odstupného bývalým zamestnancom obecného úradu.

Vypracovala: Iveta Palmeová

Schválil: MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.11.2020

Prílohy:
-

Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke
Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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