Konsolidovaná výročná správa
(uvádza aj údaje z individuálnej výročnej správy)

Obce Brzotín
za rok 2020

MVDr. Tibor Garay
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,
už koniec roka 2019 neveštil pre ľudstvo našej planéty nič dobré. Z Číny sa postupne šíril vírus
COVID-19, ktorý postupne zamoril všetky kontinenty a v roku 2020 nadobudla situácia
charakter pandémie. Slovensko nebolo výnimkou, a tak sme aj my v našej obci pocítili
dôsledky, ktorého výsledkami boli nakazení ľudia ale aj úmrtia. Po ľahšej prvej vlne prišla
v druhej polovici roka omnoho ťažšia druhá vlna. I napriek tejto zložitej situácii náš úrad
fungoval cez určité opatrenia. Občania obce prvýkrát museli absolvovať testovanie 31.10. –
1.11.2020 nakoľko potrebovali potvrdenie o negatívnosti do zamestnania, k lekárovi, na úrady
atď. ZŠ s MŠ boli zatvorené a vyučovanie sa zabezpečovalo dištančnou formou.
Od 1.apríla začali pracovať v našej obci terénne pracovníčky pod vedením terénnej sociálnej
pracovníčky. Počas pandémie boli nápomocné občanom z radov dôchodcov, MRK, ale aj
ostatným. Aj ich zásluhou sa uskutočnilo spoločné stretnutie detí, ich rodičov, niektorých
pedagógov formou hravej aktivity na parkovisku pred knižnicou, po 1. vlne pandémie.
V spolupráci s TM Consulting realizovali projekt „Základy pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka“ pre 18 UOZ v dňoch 13.8. – 25.9.2020, ktorý ukončili výsadbou stromčekov
a okrasných kríkov pred obecným úradom a sociálnymi bytmi. Tiež zrealizovali aktivitu
v pečení jablčných koláčikov ako aj vianočných medovníkov, ktoré poroznášali aj obyvateľom
obce.
Verejným obstaraním bola vysúťažená firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota, ktorá v
rámci jednoročného cyklu od (1.4.2020) zabezpečovala odvoz TKO a tiež vývoz 50,8 t odpadu
pri likvidácii čiernej skládky na konci Rudnianskej ulice.
Obec naďalej riešila realizačné postupy národných projektov „Zberný dvor Brzotín“ a
„Výstavba komunitného centra“. Problémy, ktoré vznikli po verejnom obstarávaní pre
vybudovanie komunitného centra:
- Záruka dôveryhodnosti víťaza, ale hlavne finančný deficit na zariadenie komunitného
centra a tiež finančné krytie budúcich nákladov nás evokovalo ku zrušeniu tejto zmluvy
s Ministerstvom vnútra SR.
Dňa 12.8.2020 sa v kultúrnom dome uskutočnilo stretnutie občanov s predstaviteľmi VVS a.s.
Rožňava a obce ohľadom vybudovania vodovodnej vetvy na časti Máriássyho nám., Gemerskej
a Brakošovej ulici. V rámci tohto procesu sa občania budú môcť napojiť na novú vodovodnú
vetvu a na jestvujúci kanalizačný systém. Spomínanú stavebnú prácu VVS a.s. Rožňava
zrealizovala v mesiacoch október – november.
V mesiacoch november – december VSD Košice zrealizovali rekonštrukciu verejného
osvetlenia v obci. Pôvodné osvetlenie bolo nahradené novými rozvodmi a modernejším LED –
osvetlením.
V tom istom časovom horizonte sa riešil havarijný stav strechy na objekte, kde sa teraz
nachádza pošta, klubovňa a voľné priestory bývalého hostinca.
V mesiaci november sa spravila rekonštrukcia kancelárie pre stavebný úrad. Tieto dve práce
zrealizovala firma UNISTAV p. Balca.
Dňa 3.12.2020 boli vrátené písomnosti do obecného archívu v súlade s Registratúrnym
poriadkom, tak aby efektívne mohli slúžil svojmu účelu.
5

Pri obci fungovali v rámci malých obecných služieb §12 a §52 UoZ podľa možnosti, ako
umožňovali nariadenia počas núdzového stavu. Využili sme možnosti zamestnať dlhodobo
nezamestnaných na projektoch v rámci §50 a §54 ako kosičov, upratovačku a koordinátorku
pre UoZ na aktivačných prácach.
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne sa zišlo v roku 2020 6-krát (5.2.2020, 29.4.2020, 30.6.2020,
5.10.2020, 16.12.2020) a 30.9.2020 – nebolo uznášania schopné.
Z funkčných komisií pri obecnom zastupiteľstve aktívnu činnosť vyvíjala iba komisia
verejného poriadku na riešenie podnetov obyvateľov. Finančná komisia participovala iba na
tvorbe rozpočtu obce na r. 2020. Ostatné komisie boli buď nefunkčné alebo nezriadené.
Vyplývalo to hlavne z pasívneho prístupu niektorých „takzvaných poslancov“.

MVDr. Tibor Garay
starosta obce

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Brzotín
Sídlo: Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín
IČO: 00594768
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 058/7331202
Mail: oubrzotin@obecbrzotin.sk
Webová stránka: www.obecbrzotin.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce
Funkcia starostu je verejná funkcia. V komunálnych voľbách, ktoré sa konali dňa
10.11.2018, do orgánov samosprávy obce na volebné obdobie 2018 - 2022 bol zvolený za
starostu obce MVDr. Tibor Garay (zloženie sľubu 21.12.2018).
Zástupca starostu obce
Zástupca starostu obce zastupuje starostu obce, ktorého menuje starosta obce z radov
poslancov na volebné obdobie.
Zvolená poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková bola menovaná zákonom stanovenom termíne
za zástupcu starostu obce na roky 2018 – 2022.
Hlavný kontrolór obce
V období od 02.12.2019 funkciu hlavného kontrolóra zastáva Ing. Štefan Kardos
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Obecné zastupiteľstvo
Na základe výsledkov volieb dňa 10.11.2018 a po zložení sľubu dňa 21.12.2018, členmi
obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018 - 2022 sa stali nasledovní poslanci:
Ing. Karin Bodnáriková
Bc. Tímea Pengerová
Monika Szirotnyáková
Ďalší poslanci, ktorí sľub zložili dňa 8.1.2019:
Róbert Dókus
Róbert Dókuš
Patrik Laczo
Bc. Szilárd Szabó, MBA
Lóránt Szanko
Tomáš Szanko
V roku 2020 poslancovi Bc. Szilárd Szabó, MBA zanikol mandát poslanca zo zákona dňa
26.06.2020, z dôvodu neúčasti na zasadnutiach zastupiteľstva v rozsahu 365 kalendárnych dní.
Po uvoľnení mandátu, dňa 30.06.2020, sľub poslanca zložil náhradník:
JUDr. František Bačo
V roku 2020 sa vzdali mandátu nasledovní poslanci:
Lóránt Szanko dňa 29.09.2020
Tomáš Szanko dňa 04.10.2020
Po uvoľnení mandátu, dňa 05.10.2020, sľub poslanca zložil náhradník:
Géza Dókus
Po ďalšom uvoľnení mandátu, dňa 16.12.2020, zložila sľub poslanca náhradníčka:
Eva Lakomiová
Komisie obecného zastupiteľstva
Finančná komisia, komisia pre rozpočet a správu majetku obce
Predseda komisie:
Bc.Szilárd Szabó, MBA, do 29.06.2020
Bc. Tímea Pengerová, od 05.10.2020
Podpredseda:
Róbert Dókus
Členovia komisie:
Róbert Dókuš, Patrik Laczo, Agnesa Vanyová
Komisia pre životné prostredie, pôdohospodárstvo a lesné hospodárstvo
Predseda komisie:
Lóránt Szanko do 29.09.2020
Podpredseda:
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 do 05.10.2020
Podpredseda:
Mgr. Róbert Mudi
Členovia komisie:
Monika Szanko, Eva Lakomiová
Bc. Tímea Pengerová, Monika Szirotnyáková
Komisia verejného poriadku a riešenia podnetov obyvateľov
Predseda komisie:
Monika Szirotnyáková
Podpredseda:
Mgr. Rastislav Mariňák do 15.07.2020
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
Na obecnom zastupiteľstve dňa 16.12.2020 došlo k zlúčeniu nasledovných komisií:
Komisia pre životné prostredie, pôdohospodárstvo a lesné hospodárstvo zlúčená s Komisiou na
úseku požiarnej ochrany
Komisia pre prácu s mládežou, školstva, kultúry, cirkvi, športu a rómskej otázky sa zlúčila s
komisiou pre sociálnu starostlivosť a opatrovateľskú službu
Po zlúčení sa zriadili nasledovné komisie:
Komisia pre životné prostredie, lesné a pôdne hospodárstvo a požiarnej ochrany
Predseda komisie nebol zvolený na obecnom zastupiteľstve dňa 16.12.2020
Komisia na úseku školstva, kultúry, športu, cirkvi, rómskej otázky a sociálnej starostlivosti
Predseda komisie:
Eva Lakomiová
Členovia komisií na zastupiteľstve dňa 16.12.2020 neboli volení.
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
e-mail: zsmsbrzotin@gmail.com
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
môže 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

Ciele 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.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec
je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce:
Obec Brzotín sa nachádza v Košickom kraji, v okrese Rožňava v údolí rieky Slaná a jej
prítokov Čremošňa, Honský potok a Egrešský potok. Kataster obce sa rozkladá na území
dvoch orografických celkov: Rožňavskej kotliny a Slovenského krasu z ktorého sa v území
nachádza: Kaňón Slanej a Štítnika, Plešivecká planina a Silická planina.

9

Susedné mestá a obce: Rožňava, Jovice, Kružná, Slavec
Celková rozloha obce: 20,58 km2 (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 31.12.2020 mala 1330 obyvateľov. V roku 2020 sa k trvalému
pobytu prihlásilo 32 obyvateľov, 19 obyvateľov sa z trvalého pobytu odhlásilo. Počet
narodených detí v roku 2020 bolo 17. V roku 2020 zomrelo 17 obyvateľov. Sobášov v roku
2020 bolo 3.
Počet obyvateľov podľa vekovej kategórie:
Kategória
Muži
Ženy
Spolu

0-15 rokov
132
136
268

15-18 rokov
30
15
45

nad 18 rokov
481
536
1017

celkom
643
687
1330
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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, náboženská spoločnosť Jehovoi
svedkovia, evanjelická cirkev metodistická, grécko-katolícka cirkev, kresťanské zbory,
pravoslávna cirkev.
5.3 Ekonomické údaje
Miera nezamestnanosti v okrese Rožňava ku dňu 31.12.2020 bola na úrovni 15,87%.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava ku dňu 31.12.2020 evidoval 171 uchádzačov
o zamestnanie z obce Brzotín, z toho 102 žien a 69 mužov. Nezamestnanosť v obci
v posledných rokoch zaznamenala aj klesajúci charakter. V roku 2020 sa zvýšila
nezamestnanosť, čo môžeme pripísať k nepriaznivej situácii na trhu práce, ktorý nastal
z dôvodu celosvetovej pandémie Covid 19.
Vývoj nezamestnanosti v obci:
Obdobie
Počet nezamestnaných
31.12.2015
254
31.12.2016
223
31.12.2017
160
31.12.2018
181
31.12.2019
147
31.12.2020
171

Počet žien
122
106
90
105
93
102

Počet mužov
132
117
70
76
54
69

Obec v roku 2020 zamestnávala v pracovnom pomere na dobu deväť mesiacov 12
pracovníkov v rámci dohody uzatvorenej medzi obcou a Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny Rožňava. Zamestnávaním uchádzačov o zamestnanie obec sa snaží aspoň čiastočne
prispieť k zníženiu nezamestnanosti v našej obci a zároveň v okrese Rožňava. V rámci
aktivačných prác obec zamestnávala v priemere 52 uchádzačov a v rámci menších obecných
služieb v priemere 15 uchádzačov o zamestnanie. Aktivační pracovníci aj pracovníci v rámci
menších obecných služieb vykonávali prácu v týždennom rozsahu 16 hodín, v rámci ktorých sa
snažili o obnovu svojich pracovných návykov. Vykonávali pomocné práce, udržiavali poriadok
v obecných zariadeniach a na verejných priestranstvách obce. Zapájali sa do čistenia cintorína,
strihali kríky a stromy na verejných priestranstvách, kosili zeleň, spolupracovali pri vývoze
odpadu. V zimných mesiacoch odpratávali sneh z chodníkov a z ulíc.
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.
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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

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

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
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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.

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
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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.
Pamätná tabuľa Ondreja Gálika v Košiciach
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6. Plnenie úloh 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. Základnú školu navštevujú aj deti z blízkej
obce Slavec. Hlavným cieľom je dosahovanie dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov.
Základná škola má nízky počet žiakov, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia.
K 31.12.2020 navštevovalo základnú školu 86 žiakov a materskú školu 21 detí. Pri základnej
škole pôsobí školský klub detí, ktorý navštevovalo 16 žiakov z prvého stupňa.
a materskej školy za posledné roky zaznamenáva mierny pokles.
Návštevnosť Základnej školy a materskej školy:
Obdobie
Počet detí ZŠ
Počet detí MŠ
31.12.2015
96
25
31.12.2016
96
21
31.12.2017
93
21
31.12.2018
93
24
31.12.2019
88
24
31.12.2020
86
21
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnícku starostlivosť v obci poskytuje: URGENTA s.r.o. Brzotín, súkromný
praktický lekár pre dospelých. Ostatnú zdravotnú starostlivosť poskytuje Svet zdravia, a.s.
Nemocnica s Poliklinikou Rožňava a ďalší lekári pôsobiaci v blízkom okresnom meste
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
umiestňuje odkázané osoby do domovov seniorov resp. domovov sociálnych služieb v blízkom
okresnom meste Rožňava. 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 č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách.
Obec zavrela Zmluvu o spolupráci s Ministerstvom vnútra SR na dobu určitú do 31.10.2022 v
rámci národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít II. V rámci projektu obec zamestnala od 1.4.2020 jednu
terénnu sociálnu pracovníčku a dve terénne pracovníčky. Z hľadiska výkonu aktivít je kľúčové
poskytovanie sociálnej pomoci a služieb pre marginalizované rómske obyvateľstvo,
nezamestnaných, osamelo žijúcich seniorov a obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením.
Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením
prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych
pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v
sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným
zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac
znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh
práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.
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6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje hlavne obecný úrad v spolupráci
s miestnymi organizáciami. V priebehu roka 2020 sa v obci neuskutočnila žiadna kultúrnospoločenská akcia, nakoľko na území Slovenskej republiky boli v platnosti pandemické
opatrenia, proti šíreniu ochorenia Covid-19, ktoré neumožňovali stretávanie väčšieho počtu
ľudí.
6.5. Hospodárstvo
V obci je vyše 60 podnikateľských subjektov.
Poskytovatelia služieb v obci:
Predajne potravín: Rozália Tóthová - ROTO, INKA potraviny
Súkromné pohostinstvo: Rozália Tóthová - ROTO
Reštaurácia: „U bieleho koňa“ - MVDr. Eva Csernoková
Wellness - Penzión Konský dvor - MVDr. Eva Csernoková
Priemysel: Medzi najväčšie patria: Badinotti Slovakia s.r.o., CMF Slovakia s.r.o., CWT Metal
s.r.o., Galvanokov s.r.o., K & K auto - motor s.r.o., Italinox Slovakia, s.r.o., Mayser Slovakia,
s.r.o., MEVA-SK s.r.o., O.M.D Kovo spol. s s.r.o., Zora-Minex s.r.o.
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
2020.
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 2020 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.06.2020 uznesením č. 152/2020
Rozpočet bol zmenený desaťkrát:
- prvá zmena vykonaná dňa 21.07.2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2020 v zmysle uznesenia
OZ č. 217/2017
- druhá zmena vykonaná dňa 07.08.2020 rozpočtovým opatrením č. 2/2020 v zmysle
uznesenia OZ č. 217/2017
- tretia zmena vykonaná dňa 31.08.2020 rozpočtovým opatrením č. 3/2020 v zmysle
uznesenia OZ č. 217/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 05.10.2020 rozpočtovým opatrením č. 4/2020 v zmysle
uznesenia OZ č. 169/2020
- piata zmena vykonaná dňa 06.10.2020 rozpočtovým opatrením č. 5/2020 v zmysle
uznesenia OZ č. 170/2020 a 179/2020
- šiesta zmena vykonaná dňa 07.10.2020 rozpočtovým opatrením č. 6/2020 v zmysle
uznesenia OZ č. 217/2017
- siedma zmena vykonaná dňa 02.11.2020 rozpočtovým opatrením č. 7/2020 v zmysle
uznesenia OZ č. 217/2017
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- ôsma zmena vykonaná dňa 30.11.2020 rozpočtovým opatrením č. 8/2020 v zmysle
uznesenia OZ č. 217/2017
- deviata zmena schválená dňa 21.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 9/2020 v zmysle
uznesenia OZ č. 172/2020 a uznesenia OZ č. 217/2017
- desiata zmena vykonaná dňa 29.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 10/2020 v zmysle
uznesenia OZ č. 217/2017
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020
Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočtové hospodárenie
obce

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1 570 462,00

1 707 314,00

1 231 090,72

72,11

1 080 348,00
450 027,00
20 087,00
20 000,00

1 117 104,00
480 327,00
84 833,00
25 050,00

1 093 860,74
30 300,00
84 286,92
22 643,06

97,92
6,31
99,36
90,39

1 569 462,00

1 706 314,00

1 126 558,76

66,02

599 659,00
484 327,00
21 271,00
464 205,00

635 630,00
540 091,00
37 271,00
493 322,00

512 021,90
83 733,71
37 268,57
493 534,58

80,55
15,50
99,99
100,04

1 000,00

1 000,00

104 531,96

Výška príjmov a výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19.
V roku 2020 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy:
- v bežnom rozpočte príjmy:
- podielové dane, ktoré predstavovali zníženie oproti roku 2019 vo výške
25 111,54 EUR. V roku 2020 boli poukázané podielové dane vo výške
407 689,51 EUR a v roku 2019 boli vo výške 432 801,05 EUR
- vo finančných operáciách príjmy z návratných zdrojov financovania:
- prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR vo výške 22 485,00 EUR
poskytnutá bezúročne so splatnosťou dňa 31.10.2027
V roku 2020 čerpanie výdavkov ovplyvnili výdavky :
- v bežnom rozpočte v súvislosti s pandémiou COVID - 19 výdavky na obstaranie :
- rúšok, oblekov, ochranných štítov, okuliarov, respirátorov, rukavíc,
dezinfekčných prostriedkov, dezinfekčných mydiel, dezinfekčných gélov,
teplomerov, čistiacich prostriedkov.
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
1 116 503,80

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

1 093 860,74

bežné príjmy RO

22 643,06

1 005 556,48

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

512 021,90
493 534,58

110 947,32
30 300,00

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO

30 300,00
0,00

83 733,71

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

83 733 ,71
0,00

-53 433,71
57 513,61
779,16
0,00
56 734,45

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

68 286,92

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

21 268,57

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravené hospodárenie obce

47 018,35
1 215 090,72
1 110 558,76
104 531,96
779,16
0,00
103 752,80

Prebytok rozpočtu v sume 57 513,61 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 779,16 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu 56 734,45 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 779,16 EUR, a to na :
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-

dotácia na sčítanie domov a bytov v sume 576,96 EUR
dotácia na dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ v sume 202,20 EUR

Zostatok finančných operácií 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 v sume 47 018,35 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu 47 018,35 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu
vo výške 103 752,80 EUR.
7.3 Rozpočet na roky 2021 - 2023

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

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

1 231 090,72

1 279 140,00

1 070 936,00

1 026 766,00

1 093 860,74
30 300,00
84 286,92
22 643,06

1 093 572,00
160 345,00
10 223,00
15 000,00

1 054 936,00
0,00
1 000,00
15 000,00

1 010 766,00
0,00
1 000,00
15 000,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

1 126 558,76

1 274 140,00

1 046 928,00

1 006 256,00

512 021,90
83 733,71
37 268,57
493 534,58

577 192,00
206 785,00
21 470,00
468 693,00

523 725,00
50 0000,00
4 510,00
468 693,00

473 053,00
60 000,00
4 510,00
468 693,00

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
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

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2019
2 752 815,82

Skutočnosť
k 31.12.2020
2 726 812,84

2 671 832,07

2 592 533,48

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu

0,00
2 427 951,95

2 348 653,36

243 880,12

243 880,12

80 116,42

133 094,62

z toho :
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Zásoby

148,68

254,88

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

3 079,67

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

23 198,05

13 008,79

Finančné účty

56 769,69

116 751,28

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

867,33

1 184,74

Skutočnosť
k 31.12.2019
2 782 930,98

Skutočnosť
k 31.12.2020
2 733 430,50

2 671 832,07

2 592 533,48

0,00

0,00

2 427 951,95

2 348 653,36

Dlhodobý finančný majetok

243 880,12

243 880,12

Obežný majetok spolu

110 231,58

139 712,28

1 591,09

1 082,63

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

48 924,51

13 428,67

Finančné účty

59 715,98

125 200,98

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

867,33

1 184,74

Skutočnosť
k 31.12.2019
2 752 815,82

Skutočnosť
k 31.12.2020
2 726 812,84

889 414,48

974 453,93

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
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Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

889 414,48

974 453,93

Záväzky

165 824,93

149 979,89

Rezervy

13 922,00

13 490,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

19 086,80

576,96

Dlhodobé záväzky

70 554,86

66 766,29

Krátkodobé záväzky

28 347,27

29 703,64

Bankové úvery a výpomoci

33 914,00

39 443,00

1 697 576,41

1 602 379,02

Skutočnosť
k 31.12.2019
2 782 930,98

Skutočnosť
k 31.12.2020
2 733 430,55

876 543,14

944 390,72

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

876 543,14

944 390,72

Záväzky

208 811,43

186 660,76

Rezervy

13 922,00

13 490,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

19 086,80

779,16

Dlhodobé záväzky

72 776,65

68 012,19

Krátkodobé záväzky

69 100,98

64 936,41

Bankové úvery a výpomoci

33 925,00

39 443,00

1 697 576,41

1 602 379,02

z toho :

Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :

Časové rozlíšenie

8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti

4 248,97

115,82

Pohľadávky po lehote splatnosti

67 875,07

64 544,85

Pohľadávky
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b) za konsolidovaný celok
Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti

4 248,97

535,70

Pohľadávky po lehote splatnosti

93 601,53

90 048,32

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky do lehoty splatnosti

98 902,13

96 469,93

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky do lehoty splatnosti

130 358,23

132 948,60

Záväzky po lehote splatnosti

11 519,40

0,00

Pohľadávky

8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku

b) za konsolidovaný celok

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

konsolidovaný celok v roku 2020 zaznamenal pokles pohľadávok po lehote splatnosti
oproti roku 2019 o 3 553,21 EUR, pohľadávky po lehote splatnosti tvoria:
a) pohľadávky za dane z nehnuteľností v sume 24 719,21 EUR
b) pohľadávky za TKO v sume 35 210,15 EUR
c) pohľadávky za odberateľskú faktúru z roku 2008 v sume 2 310,30 EUR a za
odberateľskú faktúru z roku 2020 v sume 27,87 EUR
d) pohľadávky voči fyzickým osobám za spôsobenú škodu na majetku obce z rokov
2007 a 2013 v sume 1 234,17 EUR
e) pohľadávky za nezúčtovaný transfer pre TJ Mladosť Brzotín z roku 2018 v sume
1 043,15 EUR
f) pohľadávky ZŠ s MŠ Brzotín z roku 2018 voči neznámej osobe (neodovzdaná
pokladničná hotovosť po výbere z banky a manko v pokladni) v sume 25 503,47
EUR

-

záväzky v lehote splatnosti konsolidovaného celku zaznamenali nárast vo výške
2 590,37 EUR oproti roku 2019, záväzky v lehote splatnosti tvoria:
a) Obec
 záväzky voči dodávateľom 5 950,54 EUR
 záväzky voči zamestnancom 10 240,40 EUR
 záväzky voči poisťovniam 7 066,23 EUR
 záväzky voči daňovému úradu 1 641,26 EUR
 záväzky voči sociálneho fondu 1 420,69 EUR
 iné krátkodobé záväzky 296,19 EUR
 záväzok z úveru ŠFRB 69 854,62 EUR
b) Základná škola s MŠ
 záväzky voči dodávateľom 2 127,12 EUR
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záväzky voči zamestnancom 18 692,43 EUR
záväzky voči poisťovniam 11 791,09 EUR
záväzky voči daňovému úradu 2 089,19 EUR
záväzky voči sociálneho fondu 1 245,90 EUR
iné krátkodobé záväzky 532,94 EUR

9. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

771 209,50

788 991,35

80 497,71

64 973,03

51 – Služby

101 256,66

114 406,49

52 – Osobné náklady

203 592,71

283 890,79

1 362,28

10 424,24

81 788,22

21 414,09

168 996,65

164 527,81

18 634,93

11 802,02

0,00

0,00

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

115 080,34

117 552,88

0,00

0,00

Výnosy

833 474,10

874 030,80

11 962,91

14 440,01

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

593 220,44

596 512,71

43 211,50

35 980,20

8 943,98

5 432,94

0,12

2,36

0,00

0,00

50 – Spotrebované nákupy

53 – Dane a poplatky
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
67 – Mimoriadne výnosy
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69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

176 135,15

221 662,58

+62 264,60

+85 039,45

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 62 264,60 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 85 039,45 EUR bude v roku 2021 zúčtovaný na účet
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov v porovnaní s minulým rokom:
V spotrebovaných nákupoch obec zaznamenala pokles oproti roku 2019 o 15 524,68 EUR.
Služby zaznamenali nárast o 13 149,83 EUR oproti roku 2019. Osobné náklady zaznamenali
výrazný nárast oproti roku 2019 o sumu 80 298,08 EUR, čo sa pripisuje k nárastu počtu
pracovníkov. Obec v roku 2020 zamestnala v rámci projektu TSP/TP jednu terénnu sociálnu
pracovníčku a dve terénne pracovníčky. Ďalej zamestnávala v trvalom pracovnom pomere na
dobu určitú 12 pracovníkov v rámci dohody uzatvorenej medzi obcou a Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny Rožňava. Ostatné dane a poplatky evidujú nárast o 9 061,96 EUR
oproti predchádzajúcemu roku 2019. Významnú položku v poplatkoch v roku 2020 tvorí suma
vo výške 9 227,84 EUR - súdne trovy medzi obcou a Martin Zubko a spol. z rokov 2008 až
2017. Finančné náklady oproti roku 2019 evidujú pokles o 6 832,91 EUR, čo sa pripisuje
k postupnému znižovaniu úrokov na bankovom úvere a na úvere zo ŠFRB. V roku 2019
významnú položku vo finančných nákladoch tvoril odpis nevymožiteľných pohľadávok, t.j.
návratných finančných výpomocí poskytnutých občanom obce do roku 2007 v sume 5 119,72
EUR. V roku 2020 obec poskytla svojej rozpočtovej organizácii, t.j. pre ZŠ s MŠ Brzotín
o 2 472,54 EUR viacej oproti roku 2019.
Analýza výnosov v porovnaní s minulým rokom:
Tržby za vlastné výkony zaznamenali nárast o sumu 2 477,10 EUR oproti roku 2019. Daňové
výnosy a výnosy z poplatkov, napriek nižším podielovým daniam oproti predchádzajúcemu
roku 2019, zaznamenali nárast v roku 2020 o sumu 3 292,27 EUR, čo sa pripisuje k vyšším
poplatkom za dane z nehnuteľností a za poplatky za odvoz komunálneho odpadu. (Podielové
dane v roku 2020 boli poukázané vo výške 407 689,51 EUR a v roku 2019 v sume 432 801,05
EUR). Ostatné výnosy zaznamenali pokles v sume 7 231,30 EUR. Výnosy z transferov
zaznamenali nárast o 45 527,43 EUR oproti predchádzajúcemu roku 2019, čo sa pripisuje
vyšším transferom z refundácií mzdových nákladov.
b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

1 119 736,56

1 153 792,64

50 – Spotrebované nákupy

144 183,86

126 937,87

51 – Služby

112 520,10

131 148,34

52 – Osobné náklady

578 946,86

681 422,82

1 362,28

10 424,24

53 – Dane a poplatky

26

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

86 914,47

26 788,13

168 996,65

164 527,81

19 638,45

12 337,09

0,00

0,00

7 173,89

206,34

0,00

0,00

1 194 658,42

1 246 371,61

46 289,70

31 387,57

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

593 220,44

596 512,71

47 181,24

36 136,55

8 943,98

5 432,94

0,12

2,36

0,00

0,00

499 022,94

576 899,48

+74 921,86

+92 578,97

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
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

Hospodársky výsledok za konsolidovaný celok v roku 2020 je vo výške 92 578,97 EUR, čo
predstavuje nárast o 17 657,11 EUR oproti roku 2019.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Okrený úrad Rožňava

Voľby do NR SR

ÚPSVaR Rožňava

Príspevok na stravu pre deti v HN - ZŠ s MŠ

ÚPSVaR Rožňava

Prídavky na deti – osobitný príjemca dávok v HN

Suma
prijatých
prostriedkov
v EUR
974,14
16 143,60
896,42
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ÚPSVaR Rožňava

Príspevok na školské pomôcky pre deti v HN – ZŠ s MŠ

ÚPSVaR Rožňava

Aktivačná činnosť

10 608,05

ÚPSVaR Rožňava

Refundácia mzdových nákladov §50j

37 138,81

ÚPSVaR Rožňava

Refundácia mzdových nákladov §54

20 202,12

ÚPSVaR Bratislava

Humanitárna pomoc

OÚ Košice,
odbor školstva
OÚ Košice,
odbor školstva
OÚ Košice,
odbor školstva
OÚ Košice,
odbor školstva
OÚ Košice,
odbor školstva
OÚ Košice,
odbor školstva
OÚ Košice,
odbor školstva
OÚ Košice,
odbor školstva
Okresný úrad Rožňava

Normatívne financovanie ZŠ s MŠ

301 745,00

Vzdelávacie poukazy pre ZŠ s MŠ

2 829,00

Okresný úrad Rožňava

Prenesený výkon ŠS - register obyvateľstva

MDVaRR Bratislava

Prenesený výkon ŠS - stavebný poriadok

2 008,82

OÚ Košice, odbor sta- Prenesený výkon ŠS - životné prostredie
rostlivosti o životné
prostredie
MDVa RR Bratislava
Prenesený výkon ŠS - úsek CD a PK

130,72

Dopravné pre ZŠ s MŠ

1 593,60

600,00

449,00

Výchovno-vzdelávací proces v MŠ

2 316,00

Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Asistenti učiteľa pre ZŠ s MŠ

8 100,00
16 256,00

Príspevok na učebnice pre ZŠ s MŠ

2 288,00

Odchodné pre ZŠ s MŠ

3 036,00

Prenesený výkon ŠS - register adries

22,80
454,08

59,44

Štatistický úrad SR

Sčítanie domov a bytov

MV SR Bratislava

Národný projekt TSP/TP II.

22 300,32

MV SR Bratislava

Národný projekt PRIM pre ZŠ s MŠ

16 213,12

Spolu:

2 544,00

468 909,04

V roku 2020 prijali sa nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19:
a) obec
Poskytovateľ
Suma
Účel
v EUR
Ministerstvo vnútra SR
2 914,95 Pandémia COVID - 19
Refundácia výdavkov na záchranné práce počas vyhlásenia mimoriadnej situácie COVID - 19
od 12.3.2020 - do 31.8.2020 bola v sume 2 087,28 EUR a refundácia nákladov na zabezpečenie
celoplošného testovania na ochorenie COVID - 19 bola v sume 827,67 EUR.
a) rozpočtová organizácia
Poskytovateľ
Suma
Účel
v EUR
ÚPSVaR Rožňava
5 049,50 Refundácia časti mzdových nákladov MŠ
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10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2020 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2019
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce na podporu a rozvoj všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
10.3 Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
Rekonštrukcia havarijného stavu strechy budovy na Máriássyho námestí
v hodnote 44 233,61 EUR (financované z vlastných zdrojov)

č. 168 -

Obnova strechy - prístreškov nad vchodmi budovy kultúrneho domu a obecného úradu v hodnote 14 052, EUR (financované zo ŠR v sume 14 000,00 EUR a z vlastných zdrojov
v sume 52,00 EUR)
Rekonštrukcia kancelárie stavebného úradu v budove obecného úradu - v hodnote
7 839,20 EUR (financované z vlastných zdrojov)
Nákup zberných nádob a veľkoobjemových vaňových kontajnerov do Zberného dvora v hodnote 14 596,80 EUR (financované z vlastných zdrojov)
Vypracovanie projektovej dokumentácie – Výstavba parkoviska pri autobusovej zastávke
- v hodnote 1 560,00 EUR (financované z vlastných zdrojov)
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Vybudovanie Zberného dvora
Rekonštrukcia a Intenzifikácia čističky odpadových vôd a vypracovanie projektovej
dokumentácie
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci a vypracovanie projektovej dokumentácie
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
Rekonštrukcia zasadačky v budove obecného úradu
Rekonštrukcia sály kultúrneho domu
Rekonštrukcia miestnej komunikácie

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. Na prelome rokov
2020/2021 pandémia koronavírusu výrazne zasiahla celé Slovensko a aj našu obec. Pandémia
aj tento rok bude mať negatívny vplyv na ekonomiku a verejné financie a bude mať vo
výraznej miere vplyv na výšku podielových daní, od ktorých je obec závislá. Obec v mesiacoch
január až máj 2021 usporiadala 16 testovacích dní na ochorenie Covid-19. Náklady na
testovania sa financovali z vlastných prostriedkov a následne podľa počtu otestovaných osôb sa
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refundovali. Situácia s pandémiou sa neustále mení, neustále sa menia aj pandemické
opatrenia, z toho dôvodu obec nie je schopná adekvátne plánovať a realizovať investičné
a spoločensko-kultúrne akcie v tomto roku.
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

V Brzotíne, dňa 30.06.2021

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