
 

 

 

 

 

 

 

Individuálna výročná správa 

 

Obce Rudná 

 

za rok 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

                                               Mgr. Henrieta Horváthová 

                                                         starostka obce 

 

 



                                                                     2 

 

 

OBSAH str. 

1. Úvodné slovo starostu obce          3 

2. Identifikačné údaje obce         5 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov   5 

4. Poslanie, vízie, ciele          6 

5. Základná charakteristika obce        6 

      5.1.  Geografické údaje         6 

      5.2.  Demografické údaje         7 

      5.3.  Ekonomické údaje         7 

      5.4.  Symboly obce         7 

      5.5.  História obce         7 

      5.6.  Pamiatky           9 

 6.   Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)                         10 

  6.1. Výchova a vzdelávanie                   10 

  6.2. Zdravotníctvo         10 

       6.3. Sociálne zabezpečenie        10 

       6.4. Kultúra          10 

       6.5. Doprava          10 

       6.6. Územné plánovanie         11 

       6.7. Hospodárstvo         11 

7.    Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva     14 

      7.1.  Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021     15 

      7.2.  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021   16 

      7.3.  Rozpočet na roky 2022 - 2024        17 

8.   Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva      18 

       8.1.  Majetok          18 

       8.2.  Zdroje krytia         18 

       8.3.  Pohľadávky          19 

       8.4.  Záväzky          19 

9.    Hospodársky výsledok za rok 2021 - vývoj nákladov a výnosov   20 

10.  Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a činnosť obce 21 

       10.1. Prijaté granty a transfery        21 



                                                                     3 

       10.2. Poskytnuté dotácie         22 

       10.3. Významné investičné akcie v roku 2021      22 

       10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti      22 

       10.5  Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia   22 

       10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   22 

 



                                                                     4 

1. Úvodné slovo starostu obce  

 

      Výročná správa obce je dokument, ktorý poskytuje informácie o majetkovej a finančnej 

situácii obce, analýzu príjmov a výdavkov, prehľad o prijatých a poskytnutých transferoch, ako 

aj ostatné dôležité informácie o obci. Poskytuje pravdivý a nestanný pohľad na dosiahnuté 

činnosti a výsledky. Obec sa zameriava hlavne na plnenie zákonom daných povinností s cieľom 

zabezpečiť požiadavky občanov a organizácií pôsobiacich na území obce. 

      V roku 2021 sme zabezpečovali chod samosprávy tak, aby sme čo najviac uspokojili 

potreby našich občanov. Ešte aj rok 2021 bol skúpejší na organizovanie rôznych spoločenských 

a kultúrnych akcií, ako aj na  stretávanie sa s obyvateľmi obce z dôvodu pandémie 

koronavírusu. 

Obec plnila v sledovanom roku úlohy, ktoré jej vyplývajú najmä z ustanovení zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov a 

ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a 

kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy. Okrem týchto povinností 

obec musela zabezpečovať aj ďalšie nečakané úlohy, ktoré sa vyskytli počas roka. Aj napriek 

neľahkej situácií obec pokračovala v skrášľovaní a zveľaďovaní obce v investičných aktivitách 

a získavaní finančných prostriedkov na projekty, ktoré by sa mohli v našej obci zrealizovať. 

      Verejných akcií s obyvateľmi obce bolo ešte aj v roku 2021 pomenej, ale už nechýbala 

odvaha a ochota obyvateľov stretávať sa a spoločne budovať obec do krásy.  

Obec v roku 2021 organizovala spoločenské akcie:  Deň detí, ktorá sa konala v skromnejších 

podmienkach a deťom boli poroznášané balíčky s prekvapením, Deň obce, ktorý bol spojený 

s oslavou 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci, a ktorý sa tešil vysokej návštevnosti, 

nakoľko sa pandemické opatrenia uvoľnili. Ďalej obľúbený výstup na Tureckú, kde sa zišli 

turisti z okolitých miest. Na Mesiac úcty k starším sme nezabudli a seniorom boli doručené 

darčekové poukážky. Našu obec navštívil aj Ujo Mikuláš a nezabudol obdarovať všetky 

poslušné dedičky sladkosťami. 

V roku 2021 sa nám podarilo vyasfaltovať miestne komunikácie, dobudovať klimatizáciu do 

miestneho domu smútku, zrekonštruovať drevený domček v miestnom parku a opraviť 

kanalizačnú rúru pod miestnych chodníkom, čo bola nečakaná investícia. Všetky tieto práce 

boli  financované z vlastných zdrojov obce.  
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      Na záver patrí moje úprimné poďakovanie zamestnancom obecného úradu, poslancom 

obecného zastupiteľstva, pedagogickým zamestnancom obce, ako aj občanom, ktorí sa 

zúčastňovali na verejnoprospešných prácach, ale aj nemenovaným občanom, ktorí svojimi 

aktivitami prispievajú k zveľaďovaniu a pozitívnemu zviditeľňovaniu obce za ich obetavú 

prácu pre obec a zodpovedné plnenie povinností.  

 

       

 

                                                                                      Mgr. Henrieta Horváthová 

                                                                                                starostka obce 

       

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov:     Obec Rudná 

Sídlo:       Rudná 69 

IČO:       00328774 

Štatutárny orgán obce:  Mgr. Henrieta Horváthová 

Telefón:   058/7321986 

E-mail:    obecnyurad@obecrudna.sk  

Webová stránka:   www.obecrudna.sk  

  

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:    Mgr. Henrieta Horváthová 

Zástupca starostu obce:          Ing. Ján Rabas 

Hlavný kontrolór obce:  Ján Kováč 

 

Obecné zastupiteľstvo:    Csaba Ádám, Peter Burkovský, Róbert Burkovský,                                              

                                                Ing. Ján Rabas, Alexander Renčok 

 

Komisie:  Komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností, Komisia  

                       kultúry a športu, Komisia na ochranu verejného záujmu 

 

Obecný úrad:                         Jarmila Kissová – účtovníctvo, personalistika,  

mailto:obecnyurad@obecrudna.sk
http://www.obecrudna.sk/
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                                                           pokladnica,  

                                   Naďa Vanyová –  administratívna pracovníčka, miestne  

                                                dane a poplatky 

                                    Ildikó Bukovičová – koordinátor 

                                    Roland Ondrej – samost. odborný referent, správca   

                                               obecných budov a  počítač. sietí, vodič 

Materská škola:                      Erika Gonosová – riaditeľka  

                                    Štefánia Měchurová – triedna učiteľka 

                                          Mária Krajliková - školníčka 

 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce :  Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný 

rozvoj jej územia a o potreby obyvateľov. 

Vízie obce :  formovať obec  tak, aby využila svoje ľudské a materiálne, prírodné 

a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality občanov obce. Zvyšovať záujem a zapojenie občanov 

do riešenia vecí verejných. 

 

Ciele obce :   aby patrila medzi hospodársky silné obce Rožňavského okresu 

- mala vytvorené vhodné podmienky pre podnikateľské aktivity s orientáciu hlavne na 

vidiecky cestovný ruch 

- bola obcou mladých ľudí, ktorí si vážia starobu 

- bola obcou s dobrou a fungujúcou infraštruktúrou, inžinierskymi sieťami 

- bola obcou sebavedomých a vzdelaných ľudí s aktívnym prístupom k životu  

- bola obcou chrániacou a zveľaďujúcou bohaté prírodné a kultúrne dedičstvo 

- bola príjemnou obcou pre život – peknou, čistou, zdravou a bezpečnou 

 
 

5. Základná charakteristika obce  

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce :   

Katastrálne územie obce Rudná leží v západnej časti Rožňavskej kotliny, prechádza do 

východných svahov masívu Turecká s výškou 954 m n. m., ktoré patria Revúckej vrchovine v 
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Slovenskom Rudhohorí, bližšie v Slánskom podhorí. Z južnej strany sa rozprestiera národný 

park Slovenský kras.  

Susedné mestá a obce :  Rožňava, Rakovnica, Brzotín 

Celková rozloha obce :  749 ha 

Nadmorská výška :      320 m nad morom 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov : 701 obyvateľov 

Národnostná štruktúra : slovenská 70,73 % , česká 0,29%, maďarská 28,84%, iná : 0,14% 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :  v čase zostavovanie výročnej správy 

ešte neboli známe výsledky z sčítavania obyvateľov , domov a bytov 

Vývoj počtu obyvateľov : počet obyvateľov r.2020:     703 obyvateľov 

                                          Počet obyvateľov r.2021:     701 obyvateľov 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci :     nízka až priemerná 

Nezamestnanosť v okrese : 15,19 % 

Vývoj nezamestnanosti  v obci závisí od rozvoja priemyslu a služieb v okresnom meste 

Rožňava, nakoľko značná časť obyvateľov dochádza do zamestnania do blízkeho okresného 

mesta. 

 

5.4. Symboly obce : 

                                     erb,                          pečať                         a vlajka 

 

  

  

 

 

 

 

 

5.5. História obce  

       Obec Rudná leží v západnej časti Rožňavskej kotliny. Vznik obce je úzko spätý so 

vznikom ťažby rúd v tzv. baníckom regióne Gemer. Územie obce bolo súčasťou Brzotinského 

panstva, ktoré dostal ako donáciu v roku 1243 Detrich Szár z rodu Ákošovcov. Od jeho 

potomkov potom po roku 1290 sa dostalo do vlastníctva comesa Batiza (predok 
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Mariássyovcov). Rožňavskú časť panstva v roku 1291 kráľ daroval ostrihomskému 

arcibiskupovi. V tejto donačnej listine z roku 1291 sa prvý krát písomne spomína obec 

Rudná vo forme Rodna. V priebehu dejín sa názov obce nemenil: 1327 Rudna, 1920 Rudník, 

1927 Rudná, maď. Rudna, Rozsnyórudna. 

Majitelia tzv. baníckeho regiónu, z Akošovcov pochádzajúce rody Bebekovcov a 

Csetnekiovcov v plodnom súťažení s Mariássovcami sa snažili o najväčší rozvoj baníctva. 

Vlastne z ich snaženia vznikla i obec Rudná ako banícka usadlosť, o čom presvedčivo svedčí 

i názov obce. Ťažilo sa tu zlato, striebro, v novoveku železo. Počas tureckej okupácie v 16. 

storočí obec ťažko postihol nájazd keď veľa mužov odvliekli a zvýšili obci dane z 30 na 80 

forintov. Obyvateľstvo všetky priania tureckých nájazdníkov splnilo, aby oslobodilo zajatcov, 

ale mnoho z nich riešilo neznesiteľné ťarchy útekom z obce.   

 

  
 

Nakoľko od začiatku vzniku obce išlo o banícku usadlosť, obyvatelia mali určité výsady. 

Voľne mohli užívať lesy, rybárčiť v potokoch, mohli chovať prasatá a sliepky a držať ťažné 

voly, variť pivo z jačmeňa. Taktiež k výsadám baníckych miest a obcí patrilo aj právo voľby 

vlastného richtára, právo voľného sťahovania sa, voľba duchovného podľa vlastných zvyklostí. 

V podstate tieto práva podnietili aj rozvoj administratívnych úkonov na určitej úrovni v 

baníckych obciach už pomerne skoro. Svedčí o tom aj historická pečať obce Rudná zo 17. 

storočia,  je datovaná rokom 1643 a pochádza z Maďarského štátneho archívu. 

      Pôvodní obyvatelia obce boli baníci, ktorí si ťažkou baníckou robotou zarábali na svoje 

živobytie. Prvý záznam o obyvateľoch v osadlosti pochádza z roku 1427, kedy sa eviduje 17 

obydlí. Počet obyvateľov veľmi pomaly narastá, ale vpád Turkov v 16. storočí tento nárast do 

značnej miery ovplyvní a obyvateľstvo pre neznesiteľné ťarchy rieši svoje rozpoloženie 

útekom do severnejšie položených krajov. Po vytlačení Turkov z krajiny počet obyvateľov 

rýchlo rastie a už v r. 1773 popri baníckych rodinách tu žije už 28 gazdovských rodín a 10 

želiarskych rodín. V r. 1828 sa v obci eviduje 61 domov a 515 obyvateľov, v r. 1900 je to 483 

obyvateľov, v r. 1910 už 670 obyvateľov, v r. 1930 je to 730 obyvateľov, v r. 1965 je 995, v r. 

2001 po sčítaní ľudu v máji, 760 obyvateľov s počtom domov 297, z toho je obývaných 254 

domov. V roku 2011 bolo vykonané sčítanie obyvateľov, bytov a domov a podľa zverejnených 

výsledkoch je v obci trvalo bývajúcich obyvateľov 745, z toho podľa materinského jazyka 429 

Slovákov, 258 Maďarov, 7 Rómov, 2 Česi, 1 iná a 48. V roku 2020 prebehlo sčítavanie  domov 

a bytov. Podľa predbežných údajov máme domov 317. V roku 2021 v obci prebehlo prvé úplne 

elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov na Slovensku.  
      V oblasti školstva sú prvé záznamy po r. 1849, kedy vzniká obecná škola. Škola je v 

prevádzke do r. 1874, kedy reformovaná cirkev zriaďuje cirkevnú školu a táto je 

prevádzkovaná do roku 1890. V r. 1902 štát zriaďuje školu v bývalej budove školy ref. cirkvi a 

vyučuje sa tu maďarsky. Od tohto roku až do oslobodenia tu pôsobilo celkom 28 učiteľov. V r. 

1928 sa postavila nová škola. Po oslobodení od 19. apríla 1945 do roku 1973 tu pôsobilo 27 
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učiteľov. Základná škola bola pre nedostatok žiakov v roku 2004, po ukončení školského roka 

2003/2004 zatvorená. Začiatkom 50. rokov začína v obci pôsobiť i materská škola, kde od roku 

1953 sa stáva riaditeľkou Jolana Renčoková a od roku 1991 je riaditeľka Erika  Gonosová . 

V rokoch 1991-2020  Dáša Vasasová pracuje ako učiteľka MŠ. Začiatkom roka 2020 nastupuje  

učiteľka Štefánia Měchurová  a Dáša Vasasová odchádza opatrovať chorú mamku. 

• V obci pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý vznikol v r. 1929. Zbor mal 

v roku 2021  26 členov.  

Súčasná hasičská zbrojnica bola stavaná v rokoch 1956-1960 v akcii Z. 

Rekonštrukcia miestnej zbrojnice v roku 2020 sa realizovala  z vlastných 

prostriedkov a  prostriedkov Ministerstva vnútra SR – Prezídia hasičského 

a záchranného zboru. 

• V roku 1952 bola založená Telovýchovná jednota. Futbalu sa začalo dariť začiatkom 

50.tich rokov. Futbalisti Telovýchovnej jednoty Sokol Gemtex Rudná hrali okresnú 

súťaž v VI. Lige. V roku 2019 došlo k spojeniu klubov TJ Sokol Rudná a MFK 

Rožňava. V hodnotenom období  TJ Rudná hrá naďalej v  VI. Lige  a v jesennej časti 

sezóny odohrala všetky zápasy za podmienok dodržania proti COVID-ových opatrení. 

• V roku 1975 vznikol Zbor pre občianske záležitosti pri obecnom úrade, ktorý doteraz 

pôsobí v obci 

• V roku 2014 bola založená Jednota dôchodcov Slovenska v Rudnej, ktorá má 91 

členov. Pri JDS Rudná pracuje spevokol Modré fialky. V roku 2021 JDS Rudná 

organizovala zájazd do Chorvátska a počas covidového roka členovia  aktívne chodili 

na turistické vychádzky do blízkeho okolia. 

V obci pôsobili v minulosti viaceré spoločenské organizácie: 

• Živena, neskôr Slovanský zväz žien, vznikol v r. 1946 

• Československý červený kríž svoju činnosť začínal svoju činnosť v r. 1948 

• Vznik Csemadoku sa datuje od r. 1948  

• Socialistický zväz mládeže vznikol v r. 1955  

• Zväz protifašistických bojovníkov vznikol v .r 1959  

• V roku 1962 založilo 24 telesne postihnutých občanov v obci organizáciu Zväz 

invalidov. 

5.6.  Pamiatky  

          2  

• Kostol Reformovanej cirkvi, v roku 2020-bola vymenená strecha kostola    

                     z cirkevných   prostriedkov a príspevku obce                                      

• Katolícka zvonica 

• Kostol Evanjelickej cirkvi obnovený z prostriedkov miestneho podnikateľa, 

         prispením obce na zasklenie okien kostola a osvetlenia kostola 

• Bývalý banský areál - súčasť Náučného chodníka       3   5.  

• Hasičská striekačka v miestnom parku a pomník baníkom 
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

6.1.     Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje materská škola bez právnej 

subjektivity.  Materskú školu v roku 2021  navštevovalo 23 detí.  

Riaditeľka  MŠ:  Erika Gonosová, učiteľka:  Štefánia Měchurová 

Obec poskytuje finančné príspevky  na činnosť Centra  voľného času, Pionierov 1 v Rožňave, 

kde deti z obce navštevujú záujmové  krúžky ako taekwondo, tanečný šport,  futbal U11. 

 

6.2. Zdravotníctvo 

Zdravotná starostlivosť občanov  je zabezpečená v Rožňave. Na rožňavskej poliklinike sú 

dostupné najdôležitejšie oddelenia, ktoré poskytujú urgentnú starostlivosť pre obyvateľov 

blízkeho okolia. 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

Obec na požiadanie občanov a lekárskeho posudku vydáva rozhodnutia o umiestnení občanov 

do zariadení seniorov v blízkom okolí . Aj v tejto oblasti spolupracuje s mestom Rožňava. 

Nakoľko v obci narastá počet osamelých seniorov, ktorý sú odkázaný na pomoc druhých, obec 

uvažuje o zavedení opatrovateľskej služby v blízkej budúcnosti. 

 

6.4. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

ZPOZ obce, spevokol Modré fialky pod vedením pani Márie Kohulákovej a Jednota 

dôchodcov Slovenska základná organizácia  Rudná na čele s pani Irenou Tokárovou. 

Pre pandémiu  COVID-19 spoločenský  a kultúrny život aj  v roku 2021 stagnoval. Obec 

organizovala iba Deň obce aj tradičný výstup na Tureckú, ktorý sa konal na voľnom 

priestranstve. Ostatné akcie ako Deň matiek, Deň detí, Úcta k starším, Pozdravy jubilantov atď. 

neboli organizované, boli odovzdané iba darčekové poukážky. 

 

6.5. Doprava   

Obec Rudnú pretína hlavná štátna cesta 2. triedy, ktorá spája Rožňavu s Revúcou.  Obyvatelia 

obce majú zabezpečenú pravidelnú autobusovú dopravu prostredníctvom dopravnej spoločnosti 

Eurobus . Spojenia z Rožňavy do Rudnej a späť sú pravidelné a v častých intervaloch. Väčšina 
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obyvateľov dochádza do práce a škôl osobnými motorovými vozidlami.  Obecné komunikácie 

sú udržiavané a opravované. V posledných troch rokoch boli prevedené rekonštrukcie 

asfaltového povrchu vo väčšine ulíc. V obci sú rozmiestnené dopravné označenia a dopravné 

zrkadlá, ktoré zabezpečujú ochranu a plynulosť cestnej premávky. 

 

6.6. Územné plánovanie 

Obec má vypracovaný Územný plán obce Rudná, ktorý je platný do 31.12.2022. 

V obci narastá záujem o kúpu nehnuteľností a výstavbu nových rodinných domov, obec je 

lukratívna, nakoľko je blízko mesta Rožňava. Je potrebné zahrnúť do nového územného plánu 

lokality na výstavbu rodinných domov. 

 

6.7. Hospodárstvo 

Hospodárstvo 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

       Potraviny  Ra+To s.r.o. 

       Pohostinstvo Fontána 

       Pohostinstvo Rout 68 – Peter Máté 

 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

Klampiarstvo Čapó, s.r.o. 

Dobart -Ing. Dobos, 

KISSCAR autoservis, 

Mikuláš Pardon stavebná firma, 

Autoservis Kodrus – Ladislav Kišš 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

• Ladislav Iglai SHR 

• Ondrej Skokan SHR 

• KISS s.r.o 
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Zo života obce: 

 

Deň detí 

 

Rekonštrukcia dreveného domčeka v miestnom parku 

 

Klimatizácia v dome smútku 
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Asfaltovanie miestnych komunikácií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava chodníka a upchatej kanalizácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň obce, 730. výročie prvej písomnej zmienky o obci 
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Výstup na Tureckú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový   a  kapitálový   rozpočet ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2020 uznesením č. 

51/09122020-OZ. 

 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena   schválená dňa  28.10.2021 

uznesením č. 75/28102021-OZ 

- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením 

č. 1 zamestnancom obce a kontrolórom obce 

dňa  29.12.2021 
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 v EUR  

 

 

  

Schválený rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 355 570 600 879 613 026,72 102,02 

z toho :     

Bežné príjmy 255 570 287 404 308 524,34 107,40 

Kapitálové príjmy           0 188 111 188 111,00 100,00 

Finančné príjmy 100 000 125 364 116 391,38 92,85 

Výdavky celkom 355 570 600 879 400 480,36 66,65 

z toho :     

Bežné výdavky 242 913,00 278 073 268 963,20 96,73 

Kapitálové výdavky 112 657,00 322 806 131 517,16 40,75 

Finančné výdavky     

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0 0 212 546,36 0 

 

 

V roku 2021 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy : 

v bežnom rozpočte:  

- podielové dane, ktoré predstavovali zvýšenie oproti roku 2020  vo výške 13 157,30 

EUR 

- daň z nehnuteľností a komunálny odpad a drobný stavebný odpad ostal na úrovni roka 

2020 

 

   v kapitálom príjme  vo významnej miere ovplyvnili príjmy : 

          - poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v sume 188 111,-  

na rekonštrukciu MŠ Rudná v roku 2022 

 

V roku 2021 plnenie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky : 

 

    v kapitálom výdaji  vo významnej miere ovplyvnili výdaje : 

          - asfaltovanie miestnych komunikácii 
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 308 524,34 

z toho : bežné príjmy obce  308 524,34 

               

308Bežné výdavky spolu 268 963,20 

z toho : bežné výdavky  obce  268 963,20 

               

Bežný rozpočet - prebytok 39 561,14 

Kapitálové  príjmy spolu 188 111,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  188 111,00 

  

Kapitálové  výdavky spolu 131 517,16 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  131 517,16 

               

Kapitálový rozpočet  - prebytok 56 593,84 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 96 154,98 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 188 549,40 

 0,00 

Upravený prebytok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
-92 394,42 

Príjmové finančné operácie   116 391,38 

Výdavkové finančné operácie   0,00  

Rozdiel finančných operácií 23 996,96 

PRÍJMY SPOLU   613 026,72 

VÝDAVKY SPOLU 400 480,36 

Rozpočtové hospodárenie obce  212 546,36 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 188 549,40 

  

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver  0,00 

Upravené rozpočtové hospodárenie obce 23 996,96 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021, t. j. rozdiel medzi skutočnými 

príjmami a výdavkami predstavuje prebytok rozpočtu v čiastke 23 996,96 . 

 

V zmysle ustanovenia § 16  ods. 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  438,40 EUR, a to na :  

- nevyčerpané finančné prostriedky na stravné 

pre predškolákov  v sume 438,40 EUR. 
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b) Nevyčerpané kapitálové finančné prostriedky poskytnuté  z Environmentálneho fondu 

v čiastke 188 111,- € účelovo  určené na rekonštrukciu budovy materskej školy v obci.  

 

Z uvedené vyplýva, že zo zostatku je potrebné celkom odpočítať čiastku 188 549,40 € takže 

upravený prebytok rozpočtu je 23 996,96 €. 

  

 

 

 
 

7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024 v EUR     

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Príjmy celkom 613 026,72 280 650,00 281 540,00 291 990,00 

z toho :     

Bežné príjmy 308 524,34 270 650,00 281 540,00 291 990.00 

Kapitálové príjmy 188 111,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 116 391,38 10 000,00 0,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Výdavky celkom 400 480,36 280 650,00 281 540,00 291 990,00 

z toho :     

Bežné výdavky 268 963,20 260 883,00 261 082,00 287 427,00 
Kapitálové výdavky 131 517,16 19 767,00 20 458,00 4 563,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2022 - 2024:  

Schválený rozpočet na roky 2022-2024 odráža predpokladaný rozvoj obce na uvedené obdobie. 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva  

8.1. Majetok v EUR 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Majetok spolu 885 107,50 1 084 056,05 

Neobežný majetok spolu 696 371,69 799 978,13 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 550 036,98 653 643,42 

Dlhodobý finančný majetok 146 334,71 146 334,71 

Obežný majetok spolu 187 318,14 282 940,06 

z toho :   

Zásoby 382,77 339,33 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  1 067,88 580,59 

Finančné účty  185 867,49 282 020,14 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  1 417,67 1 137,86 

 

8.2. Zdroje krytia v EUR 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 885 107,50 1 084 056,05 

Vlastné imanie  662 204,08 677 752,06 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  662 204,08 677 752,06 

Záväzky 16 554,92 210 583,29 

z toho :   

Rezervy  2 098,00 5 680,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 956,72 118 549,40 

Dlhodobé záväzky 1 176,64 1 423,14 

Krátkodobé záväzky 12 323,56 14 930,75 
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Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 206 348,50 195 720,70 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- Prírastkov dlhodobého majetku:  

 Zaradenie asfaltovanie miestnej komunikácie /obchod-ihrisko 

TJ/ 

 

93 737,26 € 

 Zaradenie asfaltovania miestnej komunikácie od č.d.11    7 267,12 € 

 Technické zhodnotenie chodník pri hlavnej ceste    13 890,48 € 

 Technické zhodnotenie domčeka ZELOVOC      8 272,30 € 

 Zaradenie klimatizácie v dome smútku    4 800,00 € 

 Zaradenie traktorovej kosačky XTY 220 HD     3 550,00 € 

 

- tvorba rezerv  

Rezerva na zamestnanecké pôžitky /jubilejné, odmeny za rok 2021 podľa vyššej kolektívnej zmluvy 

Rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom v sume 600 € 

-  

 

 

8.3. Pohľadávky v EUR 

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   1 149,89 481,88 

Pohľadávky po lehote splatnosti   70,09 205,19 

 

8.4. Záväzky v EUR 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   13 500,20 16 353,89 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Oproti roku 2020 došlo k  poklesu  pohľadávky o 668,0 €. K nárastu záväzkov v lehote 

splatnosti oproti roku 2020 v sume 2 853,69 €. 
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9. Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov v EUR  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Náklady 278 592,04 304 775,89 

50 – Spotrebované nákupy 39 350,84 49 317,29 

51 – Služby 55 275,51 60 621,07 

52 – Osobné náklady 133 493,57 152 128,26 

53 – Dane a  poplatky 123,68 55,68 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

3 291,67 6 641,89 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

44 455,65 33 591,21 

56 – Finančné náklady 2 039,44 2 178,81 

57 – Mimoriadne náklady   

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

561,68 241,68 

59 – Dane z príjmov   

Výnosy 293 939,49 320 361,87 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar  490 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

  

62 – Aktivácia   

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

261 899,43 275 368,11 

64 – Ostatné výnosy 50,61 12,32 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

1436,37 2 144,11 

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 

30 553,08 42 347,33 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

+ 15 347,45 + 15 547,98 

 

Hospodársky výsledok roka 2021 – hospodársky výsledok kladný v sume  15 547,98 EUR 

bude zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: Výnosy roka 2021 oproti roku 2020  narástli o 26 422,38 €.  Zvýšili sa podielové 

dane o 13 157,30 € ako aj  dotácie na COVID-19. Úmerne k výnosom narástli aj náklady. 

 

10. Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie  

a činnosť obce 

 
- rekonštrukcia dreveného domčeka v miestnom parku 

- oprava chodníka pri hlavnej ceste 

- klimatizácia domu smútku 

- asfaltovanie miestnych komunikácií 

 

 

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

Prijaté bežné granty a transfery: 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Úrad práce soc. vecí a rod.           1 612,80 Stravovanie predškolákov 

Úrad práce soc. vecí a rod           3 347,92 Cesta na trh práce 

Úrad práce soc. vecí a rod           1 636,46 Menšie obec .služby 

Ministerstvo vnútra SR 16 620,00 Covid-19 

Ministerstvo vnútra SR     236,61 REGOB 

Ministerstvo vnútra SR       21,20 Register adries 

Krajský školský úrad KE  2 068,00 Dotácia pre MŠ 

Štatistický úrad SR    3 177,15 Sčítavanie obyvateľstva 

Ministerstvo vnútra SR       70,27 Životné prostredie 

Mikroregión  Štítnická dolina    50,00 Dotácia deň obce 

Dobrovoľná PO  BA 3 050,00 Výstroj, výzbroj DHZ 

S p o l u : 31 840,41  

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

Dotácia na COVID 19 a dotácia na sčítavanie obyvateľstva 

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID - 19: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

Ministerstvo 

vnútra SR 

  COVID -19 16 620,00 
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10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

 
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  

 

Suma poskytnutých finančných prostriedkov 

 

 

Transfery na JDS Rudná 540,00 

  

10.3. Významné investičné akcie v roku 2021 

 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 

- rekonštrukcia dreveného domčeka v miestnom parku 

- oprava chodníka pri hlavnej ceste 

- klimatizácia domu smútku 

- asfaltovanie miestnych komunikácií 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

Rekonštrukcia MŠ Rudná 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa. 

10.6. Informácia o významných  rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka 

vystavená 

Obec nevedie súdny spor  

 

Vypracoval:     Jarmila Kissová                                    Schválil: Mgr. Henrieta Horváthová                                 

                                                                                                      starostka obce 

 

 

V Rudnej dňa 6.5.2022 

 

Prílohy: 

 

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

• Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej uzávierke 


