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1. Úvodné slovo starostu obce

Výročná správa obce Kr,ásnohorské Podhradie za rck 2018 je dokument , ktorý
obsahuje všeobecné inlormácie o obci, ktorý poskytuje reálny pohťad o čirrrrosti obce
a o dosialrnutých výsledkoch v uplynulorn roku. Táto správa d'alej poskytuje základné
irrformácie o majetkovej a finarrčrrej situácii za všetky súčasti korrsolidovaného celku.
V sledovanom roku sme sa snažili plnit' všetky ťrlohy , ktoré nám vyplývajú z ustanovení
zákona SNR č. 36911990 Zb. o obecnonr zriadení v znení rreskorších predpisov , Ústavy
Slovenskej republiky a d'alších zákonov a ustanovení, ktorýrni sa obec riadi pri zabezpečovani
samosprávnych korrrpetencií a kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej
správy.
Uplynulý rok zekonomického hl'adiska azhťadiska investičných aktivít, pri ktorých sa
zhodnocuje ma.ietok obce , hodnotím ako irspešný. Obec zabezpečovala prostredníctvom
pracovníkov obce svoje samosprávne úlohy tak, aby bola dosiahnrrtá najváčšia spokojnost'
občanov.
Aj v roku 2018 obec investovala finančné prostriedky na rekonštrukciu miestnych komunikácií
vo výške 88 930,77 EUR.
Yýznamnými finančnýrrri prostliedkanri, ktoré obec koncom roka 2018 získala, je dotácia rra

rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, dotácia na výstavbu detského ihriska pre našich najmenších,
dotácia na rekonštrukciu rniestnej komrrnikácie a dotácia na prevenciu kriminality.

Viem, že len aktívnou podporou a spoluprácou občanov, podnikateťov a ostatných
organizácií pósobiacich na útzetní obce móžeme dosiahnut' rrajlepšie výsledky v skvalitňovaní
podmienok života pre nás všetkýclr.
Osobne ma vel'mi teší, že sa nám spoločnýrni silami clarí tlskutočňovat' stanovené ciele
a pokračovaí' v rozvoji obce.

Vyslovujern poďakovanie orgálom obce, poslancom obecného zastupitefstva ajeho
komisiám, zatnestnancom obecného úradtr a všetkýrn týrn, ktorí svojou ochotou, obetavost'ort
a rlnožstvon práce dentrodenne sa aktívrre zapojili do činrrosti obce a tak vytvorili pekrré a
pokojné podmienky pre život v rrašej dedine.

Bc. Peter BOLLO
starosta obce
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2. Identifikačné údaje obce

Názov:

Sídlo:

tČo:

Štatutárny orgán obce:

Telefón:

Mail:

webová stránka:

oBEc krásnohorské podhradie

049 4I Krásnohorské Podhradie, Hradná 156

0032842I

Bc. Peter Bollo - starosta obce

0581732 64 94,0915 89I I32

obec.krasnohorskepodhradie@stonline. sk

www. obeckrasnohorskepodhradie. sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstavitel'ov

Starosta obce: Bc. Peter Bo11o

Zástupca starostu obce: Ludovít Baffy

Hlavný kontrol obce, Ing. Ildikó Vámosová

Obecné zastupiteťstvo: Ludovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš,
Róberl Fogaš, Ludovít Gunár, Mgr. Eva Kovácsová,
Štefan Kún, PhDr, Juraj Zsiga

Komisie:

Komisia školstva a sociálnych vecí :
predseda - Iveta Breznayová
členovia - Róbert Darvaš, Róbert Fogaš, Aladár Darvaš, Mgr. Agnesa Stupáková, Mgr.
Ladislav Mikula, Mgr. KatarinaSzáraz, Eva Szenderáková a Bc. Peter Szarka

Komisia finančná a verejného obstarávania:
predseda - Ing. Ladislav Katona
členovia - Ludovít Baffy, Iveta Breznayová, Róber-t Darvaš, Róber"t Fogaš, Ludovít Gunár,
Mgr. Eva Kovácsová, Št.fu., Kún, PhDr. Juraj Zsíga, Helena Vanyová a MVDI. Július Ferenc

Komisia výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku :

predseda - PhDr. Juraj Zsiga
členovia - Štefan Kún, Ludovít Gunár, Peter Juríni, Dezider Horváth, Tibor Baff,t, , Jozeť
Górgei a Róbert Fogaš
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Komisia pre kultúru :
predseda - Ludovít Baffy
členovia - Iveta Breznayová, Angelika Yozárová, Dávid Baffi, Tibor Szarka, Mária
Magyarová, Erika Dudášová, Irrg. Peter Prékop, Štefa., Horváth, Róbert Darvaš ml. a František
Stoklasa

Komisia pre šport a cestovný ruch :

predseda - Mgr. Eva Kovácsová
členovia - Št"fan Kún, Ladislav Jobbáď, Ivan Zán, Gabriel Skokan, Jozef Lehotský, Katarína
Prékopová a Mgr.Stanislava Velďáková

komisia rómska :

predseda - Ludovít Gunár
členovia - Mgr. Eva Kovácsová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš, PhDr. Juraj Zsiga. Norbert
Kóré, Katarína Prékopová a Mária Darvašová

Komisia na ochranu verejného záujmu:
predseda - PhDr. Juraj Zsiga
členovia: Róberl Darvaš, Ludivít Baffy, Iveta Breznayová

Obecný úrad:

Je výkonným orgánom obecného zastupitefstva a starostu obce. Vykonáva odborné,
administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Prácu
obecného úradu organizťle starosta obce.
zamestnanci:
Eva Szenderáková , Erika Ligártová , Vilma Korcsmárosová, Helena Vanyová, Eleonóra
Plošnicová, Máría Kundová, František Stoklasa, Ondrej Hatvanský do 31.03.2018, Eleonóra
Houzarová,

Rozpočtové organizácie obce :

V obci sú dve základné školy:
- Základná škola svyučovacím jazykom slovenským, 049 41 Krásnohorské Podhradie,
Pokroková 199,
IČo::ss+:zto
Súčasťou zŠ je školská jedáleň, výdajňa školskej jedálne a školský klub detí. Zák|adnáškola
v roku 2018 ma\a247 žiakov. Riaditefom ZŠ je Mgr. Ladislav Mikula.

- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským s materskou školou s výchovným
jazykom slovenským a maďarským ,049 41 Krásnohorské Podhradie, Lipová 1 15.

lČo: sssez++l.
Súčasťou Základnej školy, ktorá mala vroku 2018- 54 žiakov je aj školský klub ďetí a aj

materská škola ktorú v roku 20l8 navštevovalo 62 detí. Riaditeťkou ZŠ s VtŠ je Mgr. Agnesa
Stupáková.

Obec nemá zriadené príspevkové, neziskové organizácie a obchodné spoločnosti.



4. Poslanie, zámery, ciele

poslanie obce:

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jďl územia
a o potreby jej obyvateťov. Efektívne a transparentne vynakladat' zdroje pre rozvoj obce
a r ozvíjat' obec pri zachov aníj ej tradičnej kultúry.

Zámery a ciele obce:

1. Obec, ktorá napreduje

- zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce
- zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce
- zabezpečit' bezproblémový priebeh verejných obstarávaní
- zabezpečit' efektívnosť, účelnost' a hospodárnosť využivaniaverejných finančných

prostriedkov
- zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, st'ažnosti a podania
- zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku
- zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces obce
- zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce
- zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve
- zabezpečiť funkčnost'budov v majetku obce
- zabezpečit' aktívnu účast' obce v záujmových organlzáciách a združeniach
- zabezpečit' činnosť orgánov samosprávy
- zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce

2. Krásnohorské Podhradie turisticko-kultúrny magnet regiónu

- zabezpečit' aktívnu prezentáciuobce Krásnohorské Podhradie
- vfivorit' prít'ažIivý obecný informačný , propagačný aptezentaěný materiál
- zabezpečit'rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvatel'ov
- zabezpečit'modernú dostupnosť informácií o obci

3. Otvorená a ústretovó samospráva pre občanov

- zabezpečit'riadny výkon činnosti matriky v obci
- zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov
- zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvatefov obce
- zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce
- zabezpečiť starostlivost'o obecný cintorín a dom smútku
- zabezpečit' prevádzku existujúcej siete obecného rozhlasu

4. Obec chrániaca obyvatel'ov

- znížit'riziko požiarov prevenciou a kontrolou
- zabezpečit'cvičeniadružstievDHZ
- zabezpečiť maximálnu ochranu obyvatefov pred dopadom mimoriadnych udalostí
- zabezpečit'efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci



5. Komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, s dórazom na ochranu
životného prostredia

- zabezpečit' organizovaný a hospodársky zber a odvozKO z územia obce

6, Bezpečné ,lcvalitné a čisté komunikácie

- zabezpečit'letnú azimnúúdržbu komunikácií v obci

7. Efektívny a kvalitný školslql systém

- zabezpečit'podmienky pre výchovu avzdelávanie v MŠ
- zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaciproces
- propagácia zďravej výživy v školských jedálňach
- poskytnúť vysoko odbornú starostlivost'v SKD

8. Funkčné športové areály

- zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateťov
- zabezpečit'fungovanie a podmienky pre činnosť športových klubov

9. Obec rozmanitych kultúrnych a spoločenslEch aktivít

- vytvorit'podmieŇy pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci
- zabezpečit'dostupnost' literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateťstva
- zabezpečit'tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom
- podporiť spoločenské a kultúrne aktivit

]0. Prít'ažlivé prostredie pre spokojný život

- podporit'komunitný život v obci
- zabezpečit'monitoring prameňov v majetku obce
- zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň,a verejné priestranstvo

l 1. Komplexná starostlivost' o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateťstva

- zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v ich domácom prostredí

- vytvorit'podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov
- zmietnit'núdzu obyvateťov odkéuaných na sociálnu pomoc
- zabezpečit'poskytovanie adresne zameraných príspevkov nazmiernenie sociálnej alebo

hmotnej núdze občana

Obec Krásnohorské Podhradie sa stane príjemným miestom pre život obyvatel'ov s rozvinutou
infraštruktúrou a s vysokým štandardom služieb a centrom tradičnej fudovej kultúry regiónu,
ktoré láka návštevníkov zo širokého okolia.
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5. základná charakteristika konsolidovaného celku

Obec Krásnohorské Podhradie je samostatný izemný samosprávny a správny celok
Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Zák),adnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej uzemia a potreby jej obyvateťov.

5.1. Geografické údaje

Obec Krásnohorské Podhradie Ieží v Rožňavskej kotline v doline potoka Pača,
pravostranného prítoku Čremošnej, Jlžná časť je na kotlinovej pahorkatine, severná čast' je vo
vrchovine slovenského Rudohoria. obec krásnohorské podhradie sa nachádza v košickom
kraji v okrese Rožňava.

Celková rozloha obce (katastra) :2 377,05 ha

Nadmorská výška obce v jej strede je 369 m, v jej chotári je 335-966 m.

Susedné mestá a obce: Rožňava, Pača, Drnava, Lipovník, Krásnohorská Dlhá Lúka

5.2. Demografické údaje

Počet obyvatefov :2 720 obyvateťov k3LI2.2018 (oproti roku2017 keď počet obyvateťov
bol2702 stav sa zvýšil)

Národno stná štruktúra obyvateťov :

maďarská národnost' 39,34 Yo

rómska národnosť 35,II Yo

slovenská národnost' 27,28 Yo

iné národnosti 4,27 Yo

Štruktúra obyvatef stva po df a náb o ženského vierovy znania,,

Rímskokatolícka cirkev: 54,44 oÁ

Náboženskáspoločnost'Jehovovisvedkovia: 3,22%o
Reformovaná kresťanská cirkev: 2,25 oÁ

Evanjelická cirkev augsburského vyznania: I,55 Yo

Iné: 20,68 oÁ

Bezvyznania: 17,86 Yo

5.3. Ekonomické údaje

Nezamestnanost' v okrese : 13,92 oÁ
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5.4. Symboly obce

Erb obce:

V modrom štíte nad zlatým návrším medzi dvoma zlatými vyrastajúcimi štvorlupeňovými
striebrostredýrni kvetmi strieborný dvojitý barličkový kríž s kratšími dolnými ramenami,
sprevádzaný dolu pri páte dvoma zlatými hviezdami, vhorných rohoch po jednej striebornej
zlatostredej bezkališnej ruži.

OBEC rnÁsnorroRsKE PODHRADIE

Wajka obce :

Pozostáva zďeviatichpozďižnychpruhov vo farbách žltej, modrej, bielej, modrej, žltej, modrej
bielej, modrej ažItej. Vlajka má pomer strán 2:3 aukončená je tromi cípmi , tj. dvomi
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnost' pruhov na vlajke je daná farbami obecného
erbu.

Pečat' obce: Je kruhová,bezheraldického šrafovania. Vpoli má umiestnený prijatý obecný
symbol, Kruhopis pečate znie: OBEC KRÁSNOHORSKE PODHRADIE.

5.5. História obce

Dejirry Krásnohorského Podhradia sú spojené s existenciou lrradu Krásna Hórka,
ktorého počiatky sa kladúr na začíatok 14.storočia. Prvá písomná správa o hrade je z rokl 1322
( Karaznalrrrrka ) a existencia miestnelro kostola Všetkých svátýcli je doložená v roku 1332.

Hrad patril v stredoveku Bebekovcom z Plešivca, od l7. storočia sa stal vlastníctvon
Andr,ássyovcov. Krásnohorské Podhradie bolo sírčast'ou hraclnélro panstva avyvýjala sa ako
mestečko (oppidum). Koncom 15. stoločia ho dosídlilo valašské obyvatel'stvo. Už začiatkorn
15.storočia tu stála nytna stanica. Vpolovici ]8. storočia mestečko získalo právo jarrrroku.

Obyvatelia sa zaoberali pol'nohospodárstvont, dLevortlbačstvom, pastielstvofil azrenresiel
hlavne tkáčstvorn, garbi arstvom a kožrršníctvonr.
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5.6. Pamiatky

Pýchou obce a širokého
vysokom homolovitom kopci,

okolia bol do toktt 2012 zachova\ý
prístupný iba z výclrodnej strany.

hrad krásna Hórka na

10. nrarca 2012 Obec Krásnohorské Podhradie ako aj celé Sloverrsko zaž|Io kultťrrnu
katastrofu. Na národnej kultúrnej pamiatke zhorela celá strecha a v najstaršej časti v Gotickom
paláci oheri zničil alvzácnu expozíciu. Hrad celý rok 2018 nebol návštevníkom sprístupnený,
až do odvolaniaje zatvorctlý,

10
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V roku 1885 bola postavená kťrria v rreoklasicistickom slohu.

Vedťa kurie stojí secesná budova Andrássyovskej obrazarne postavenej v r 1908.

Na východnom okraji obce sa nacháďza jej ďalšia pýcha, secesné Andrássyovské mauzóleum.
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Významnou parrriatkou obce j e rírnsko-katolícky kostol Všeclrsvátých.

Obec zdobí viacero menších s ch pamiatok a památníkov.
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6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

6.1. Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu avzdelávanie detí v obci poskytuje:

- Základná škola svyučovacím jazykom slovenským, 049 4l Krásnohorské Podhradie,
Pokroková 199,

Súčast'ou zŠ je skotská jedáleň ,výdajňaškolskej jedálne a školský klub detí.

- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským s materskou školou s výchovným
jazykom slovenským a maďarským ,049 41 Krásnohorské Podhradie, Lipová 1 15.

Súčasťou Základnej školy je aj školský klub detí a aj materská škola.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávat', že rozvoj vzdelávania sa bude

orientovať na zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom ě.24512008 Z. z,

o výchove avzdelaní ( školský zákon) a ponúkat' žiakom zmysluplné a aktívne využívanie
voťného času.

6.2. Zdravotníctvo

Zdtavotnú starostlivost'v obci poskytuje Zďravotné stredisko, v ktorom ordinujú:
- MUDI. Izabela Hriňáková- lekár pre detí a dorast
- MUDr, Margita Bérešová - lekár pre dospelých
- MUDr. Valéria Nováková- zubný Iekár

6.3. Sociálne zabezpečenie

Obec v roku 201 8 už neposkytovala opatrovatef skúr službu zamestnankyňort
(opatrovatel'kou) Obce Krásnohorské Podlrradie , ale poskytovala finarrčrrý príspevok na
prevádzku poskytovarrej služby neverejnému poskytovatefovi sociálnei sltržby Slovenský
Červený Wíž - Územný spolok Rožňava ple jednu opatrovanťt osobu.

6.4. Kultúra

V obci je kultúrny dom a klubová miestnost' v ktorých sa usporadúvajú rózne akcie,
ktorých usporiadateťom je obec, občianske združenia, alebo miestne zložky kultúry. Tradične
sa organizuje Majáles, Dni obce, Deň matiek, Deň dóchodcov a Rómsky deň.

Kultúrny dom a klubová miestnosť sa prenajíma aj na usporiadanie diskoték a plesov,
rodinných osláv, a rózny ch školení.
Sobášna sieň sa využívanar6zne občianske obrady ako napr. uvítanie detí do života, sobáše.
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6.5. Hospodárstvo

Služby v obci poskytujú :

Predajne potravín
1. Centrum- MáriaKatonová, Hradná i58
2, Potraviny-BAR, Dorota Majtányiová, Hradná 24l
3. Dovaj-Michal Domik-predajňa ul.Lipová 111

- predajňa ul.Cintorínska 631

Miiso ú5leniny
1. Stefan Kún, Hradná 156

Zmiešaný tovar
1. NJK -Alžbeta Neupauerová,Lipová 128

pohostinstvti
1. Centrum - Katonová Mária, Hradná 158

2, Potraviny-B ar Majtány| Hradná 24I
3. Pohostinské a ubytovacie služby, Katarína Prékopová, Osloboditelov 296

Reštaurúcie
1, CONTESA-PizzaRestaurant,Hradná 158 ( Katonová Mária)
2. Reštaurácia u železného grófa, Rožňavská ulica 635( fy.Garant-Mário Macko)

U bytovanie na s úkromí ( ubytovacie služby)........................7

Ostatné služby:
1. KADERNICTVO BEA- Beata Damková-Paliderová, LipováI20
2. AUTOSERVIS SILVER FOX- Štefa., Jánosdeák, Rožňavská 634
3,PRO DESING SYSTÉM-Obchod slesným azáIlradnickym náradím-Oto Baláž,

Osloboditefov 588
4, BRITAKOV- umelecké kováčstvo-Ondrej Hatvanský, Lipová 13

5. SLOVENSKÁ POŠrA,a.s. Hradná 156

Po l' no hosp o dúrs ka výr o b a :

l, BEBEK FARM s.r.o., Rožňavská 649
2. CORPORA AGRO s.r.o.,Košická 52, Rožňava

I4



7. lnformácia o vývoji obce z pohl'adu rozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2018. Obec v roku 2018 zostavila rozpočet podťa ustanovenia § 10 odsek 7) zákonaě.58312004
Z,z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet schodkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteťstvom dňa 16.03.2018 uznesením č,5l20l8
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena vykonaná dňa27.03.2018 v zmysle vnútorného predpisu č.Il20I2
- drulrá zmena vykonaná dňa 31 .03.2018 v zmysle uzn, OZ č.6212009
- tretia zrnena schválená dria 30.05.2018 uznesením. OZ č.2512018
- štvrtá zmena vykorraná dňa 1 0.06.201 8 v zmysle vnútolného predpistl č,112012
- piatazmena schválená dřta 27 .06.20 1 8 uznesenim OZ č.3 I l20I8
- šiesta znena vykonaná d:ňa28.06.2018 v zmysle lzn. OZ č.6212009
- siedrrra zírcna vykonaná dňa 30.06.2018 v zmysle vnútorného predpisu č.112012
- ósnra zmena schválená dria 14.08.2018 uznesením OZ č.4012018
- deviata zmena vykorraná dňa 28.08.2018 v zmysle vnťttorného preclpisrr č.112012
- desiata zmena vykonaná dňa 03.09.2018 v zmysle vnútorného predpisu č.112012
- jedenásta zmena vykonaná dňa 1 0.09.201 8 v zmysle uzn. OZ č.6212009
- dvanástazírena vykonaná clria 30,09.2018 v zrnysle uzn. OZ č.3012018
- trinásta zlnena vykonaná dňa 19.11 .2018 v znysle vnútorného preclpisrr č.I12012
- štrnásta zmena scliválená dňa 28.II.2018 uznesením č. 48l20l8, 49l20l8
- pátnástazmena vykonaná dňa 03.12.2018 v zrnysle vnúttorného predpisu č.|l20I2
- šestnásta zmela sclrválená dňa 10. 12.2018 uznesením č.Il12018 - UZ
- sedenrnásía zmena vykonaná dňa 15. 12.2018 v zmysle vrrútorného predpisu č.ll20l2
- osenrnásta zmena vykonaná ď:ňa l].I2.20I8 v zmysle vnútorného predpisu ě.112012
- devátnásta zmena vykonaná dňa20J22018 v zmysle uzn. OZ č.6212009
- dvadsiatazmena vykonaná dňa21.12.2018 v zmysle vnťrtomého predpisu č,112012

davkov za rok 2018

2 1I4 264.072 249 704

l2I 833
Príjmy RO s právnou r44 I05 I28 260,76

911109 1 I33 I33 1 021 658,15
174 379 I5I89I.76

1 036 139 1 I43 275 1 I23 048,06Výdavky RO s právnou
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7.1. Plnenie a

Rozpočet Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/

čerpanie výdavkov
k 31.12.20l8

7o plnenia
príjmov/

7o čerpania
vÝdavkov

príimv celkom 2 l21 927 2 570 142 2 418 629,68 94,10
z toho :

Bežné príimv 2 046 134 93.98
kapitálové príimy 1 000 54 500 54 468.19 99.94
Finančné príimy 3 293 I2I636.66 99.84

71 500 89,06

vÝdavkv celkom 2 121 927 2 537 000 2 296 997.97 90.54
z toho :

Bežné vÝdavkv 90.1 6

kapitálové vÝdavkv 260 292 58,35
Finančné vÝdavky 300 300 400.00 133.33

98,23

Roznočet obce 0 33 142 12I63I.71 0



Hospodárenie obce Skutočno s t' k 31.12.2018

Bežné oríimv soolu 2 242 524,83

z toho: bežné príimy obce 2II4264.07
bežné príimy Ro I28 260.]6

Bežné výdavky spolu 2 I44 ]06.2I
z toho: bežné vÝdavky obce 1 021 658,15

bežné výdavky Ro I I23 048,06

kapitálové príimy spolu 54 468,19

ztoho: kapitálové pr my obce 54 468,19
kapitálové prímy RO 0

kapitálové výdavky I5I89I.]6
toho: kapitálové vÝdavkv obce I5I89I.76

kapitálové výdavky RO 0

395,05
vvlúčenie z prebytku -65 488,00
Uprave nú prebyto k/s ch o do k b ežn é ho a kapittílového rozpočtu -65 092,95
príi my z ťtnančnÝ ch operácií I2I636,66
výdavky z ťtnančný ch operácií 400.00

7 .2. P r ebytok/schodok rozp o čtového hosp o dárenia za r ok 2018

Prebytok rozpočtu zistený podfa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) ab) zákonač.58312004
Z,z, o rozpočtových pravidlách úrzemnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v zneni neskorších predpisov sa upravuje o :

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytrruté v
predcháclzajitcom rozpočtovom roku v stllne 7 383,00 EUR, a to na :

- prenesený výkon v oblasti školstva v sllme .... 6 500,00 EUR
- dopravné v sttne 54,00 EUR
- NP PRiM v sllme .......,....829,00 EUR

b) rrevyčerpané prostriedky zo ŠR ť,č.louo ulčené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajťrcom rozpočtovom roktt v sllme 53 500,00 EUR

- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v sume...... ....30 000 EUR
- Detské ihrisko....... .............8 500 EUR
- Rekonštrukcia MK........... ..5 000 EUR
- Prevencia kriminality-karnerový systém.. 10 000 EUR

2 4I8 629.68PRIJMY SPOLU
2 296 997,97VYDAVKY SPOLU

65 488
56 143,71
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Bežný rozpočet 97 818,62

kapittilový rozpočet -97 423.57
Pre bvto k/s ch odo k bežné h o a kapittílovéh o rozp očtu

Rozdie l finančných onerácií 12l236,66

|Iosnodúrenie obct l2l 631,7I
vvlúčenie z prebytku
rJn r av e n é.li os ot o; ď ái e n ie oi h c t



c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na réžiu podťa ustanovenia § 140, 141

zákona č.24512008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 4 605 EUR

Úpravou nevyčerpaných prostriedkov zpredcháďzajúcich rokov z prebytku podl'a § 10

ods.3 písm. a) a b) vznikol schodok, ktorý bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný

- z ťtnančných operácií 65 092,95 EUR

Zostatok finančných operácií podfa § 15 ods. 1 písm, c) zákona č. 58312004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 56143,7l EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu zarck 2018 vo výške
56143,71EUR.

7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021

2 II4 264.0] 2 226 146

l2l 636,66
Príjmy RO s právnou 128 260,76

1 021 658.15 I 002 687 884 919 884 919
15l 891,76

Výdavky RO s právnou I l23 048,06 I 261 049 1 280 421 1 280 42I

r7

skutočnost'
k 31.12.2018

Rozpočet na
rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
narok2021

príimv celkom 2 418 629.68 2 434 136 2 225 640 2 225 640
z toho :

Bežné oríimv 2 084 040 2 084 040
kaoitálové oríimv 54 468.19 1 000 1 000 1 000
Finančné príimv 66 088 600 600

I40 902 140 000 140 000

skutočnost'
k 31.12.2018

Rozpočet na
rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok2021

vÝdavkv celkom 2 296 997,97 2 434 136 2 225 640 2 225 640
z toho :

Bežné výdavky
Kapitálové
vÝdavkv

170 000 60 000 60 000

Finančné vÝdavkv 400.00 400 300 300



8.Informácia o vývoji obce z pohl'adu účtovníctva za materskú účtovnú

jednotku a konsolidovaný celok

8.1. Majetok

a) za materskú účtovnú jednotku

Neobežný majetok spolu 4 382 953,55 4 224 039,40

z toho :

Dlhodobý nehmotný rrrajetok 0 8107,50

Dlhodobý h rnotný maj etok 3 9I9 5B1,96 3 151 966,31

Dlhodobý finančný majetok 463 365,59 463 365,59

Obežný majetok spolu 249 369,50 255 487,70

z tolro :

Zásoby 0 0

Zúrčtovan ie rledzi sr"rbjektarrri VS 9 739,35 l16,62

Dlhodobé pohťadávky 0 0

Krátkodobé pohl'adávky 39 7 63,11 42164,26

Finančné ťrčty l98 855,07 211 400,52

Poskytnuté návratné filr. výpornoci dllr. 1 011,3] l206,30

Poskytnuté návratné fin. výponroci krát. 0 0

casové rozlíšenie 5 029,16 4 664,07

b) za konsolidovaný celok

Neobežný majetok spolu

D Ihodobý ttehmottlý rnaj etok

Dlhodobý hrnotný majetok 3 923 416,46 3 151 966,31
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Názov skutočnost'
k31.12.2017

skutočnost'
k 31.12.2018

Majetok spolu 4 637 352,21 4 484191,17

Názov skutočnost'
k31.12.2017

skutočnost'
k 31.12.2018

Majetok spolu 4 743 689,20 4 590 953,93

4 386 782,05 4 224 039,40

z tolro :

0 B 70,7,50



Dlhodobý f,rnančný majetok 463 365,59 463 365,59

Obežný majetok spolu 351 320,06 362 lI7,05

z tolro :

Zásoby 1 053,28 1783,83

Zíčtovanie rrredzi srrbjektami VS 0 0

D l hodobé polrl'adávl<y 8164,00 4 910,]]

Krátkodobé pohl'adávky 39,763,71 42164,26

Finančné účtv 301 327,70 3 l 1 451,89

Poskytnr-rté návratné fin. výponroci dlh. l 01 1,37 1206,30

PoskytnLrté návratné fin. výpornoci krát. 0 0

casové rozlíšenie 5 587,09 4 797,48

8.2. Zdroje krytia

a) za materskú účtovnú jednotku

vlastné imanie l 662 3í5,II I 684129,91

z toho :

Oceňovacie rozdiely 0 0

Forrdy 0 0

Výsledok hospodárenia l 662 315 ,1 1 1 684 129,91

Zá*ůzky l09 756,84 175 876,80

z tol,to :

Rezelvy 3 500 l 500

Zilótoy allte rrredzi sLr bj ektall i VS 2 692,10 60 882,,76

Dlhodobé závázky 2100,95 3 935,01

Kl,átl<odobé závázky 101 463,,l9 1 09 5 59,03

Barrkové úvery a výpomoci 0 0

casové rozlíšenie 2 865 280,26 2 624184,46
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Názov skutočnost'
k 31.12.2017

skutočnost'
k 31.12.2018

Vlastné imanie azávázky spolu 4 631 352,2I 4 484l9t,17



b) za konsolidovaný celok

vlastné imanie 1660327,83 l 690 977,29

z toho :

Ocetiovacie rozdiely 0 0

Foncly 0 0

Výsledok hospodárenia 1 660 321,B3 1 690 911,29

Závizky 218 081,11 275 658,77

ztoho:

Rezervv 3 908,00 1 908,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS 2 ]23,]6 60 882,76

Dlhodobé závázky 6 9]3,22 1365,16

Krátkodobé závázky 204 4]6,13 205 502,25

Bankové úvery a výpomoci 0 0

casové rozlíšenie 2 865 280,26 2 624 3I7,87

Analý za v ý znamný ch p o l o ži ek z ťrčto vnej záv ierky :

- prírastkov majetku :

8.3. Pohl'adávky

a) za materskú účtovnú jednotku

o Cestná doprava: Rekonštrukcia MK - Ul, Rožňavská I a II, Ul, 1.mája

Pohťadávky do lehoty splatnosti

Pohl'adávky po lehote splatrrosti 57 900,58 65 012,95

b) za konsolidovaný celok

Pohfadávky do lehoty splatnosti 73 872,60

Pohťadávky po lehote splatIlosti 57 900,58 65 012,95
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Názov skutočnost'
k 31.12.2017

skutočnosť
k 31.12.2018

Vlastné imanie a závázky spolu 4743 689,20 4 590 953,93

Pohl'adávky Zostatok
k31-12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

5 708,60 5 798,06

Poh|'adávky Zostatok
k31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

10 708,83



8.4. Závázky

a) za materskú účtovnú jednotku

9. Hospodársky výsledok za rok 2018 - vývoj nák|adov a výnosov za
materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) zamaterskú účtovnú jednotku

Závázky do lehoty splatnosti 103 564,74 113 494,04

Závitzky po lehote splatnosti

b) za konsolidovaný celok

Závázky do lehoty splatnosti 2II 449,35 2I2 868,0I

Závázky po lelrote splatnosti

50 - Spotrebované nákupy 159 I21,50 I34 809,62

51 - Služby 14I061,I4 l57 239,I1

52 - Osobné naklady 344 364,87 628 430,88

53 Dane a poplatky 2 057,70 1 305,39

54 - Ostatné náklady na prevádzkovú
činnost'

72 775,64 49 350,10

55 - Odpisy,íezelvy aOP zprev.
a finančnej činnosti a zúčtovanie čas.
rozlíšenia

367 135,57 351 144,36

56 Finančné náklady I0 468,78 10 124,80

57 - Mimoriadne náklady 0 0

58 - Náklady na transfery a náklady
z odvodov príimov

276I95,26 379 545,79

59 - Dane zprilmov 0,93 0

60 -Tržby zavlastné výkorry a tovar 30 396,18 29 698,08

6I - Zmena stavu vnútroorgan izaěný ch
služieb

0 0

2I

Závázky Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

0 0

Závázky Zostatok
k31.12 2017

Zostatok
k 31.12 20l8

0 0

Názov skutočnost'
k31.12.2017

skutočnosť
k 31.12.2018

Náklady 1373181,39 1 651 950,05

Výnosy 1 363 862,36 1679 507,59



63 - Daňové a colrré výnosy a výnosy z 84I629,74 961744,18

21 808,10 12 377,03

65 - Zúčtovanie rezerv a OP
zpíev.a ťrnančnej činnosti a zúčtovanie
čas. rozlíšenia

10 867,03 14188,94

66 - Finančné výnosy

67 - Mimoriadne výnosy

69 - Výnosy z transferov a rozpočtových
mov v obciach, vuc a v Ro a po

459 156,17 655 9I4,96

Hospodársky výsledok lkladnýl v slllne + 27 557,54 EUR
nevysporiadaný výsledok hospodárenia nrinttlých rokov.

bol zťrčtovaný účet 428

b) za konsolidovaný celok

50 - Spotrebované nákupy 302]59,98 255 060,70

51 - Služby I70 980,99 I8I954,12

52 Osobné rráklady I240 864,59 1 588 061,15

53-Danea poplatky 2 057,70 1 305,39

54 Ostatné náklady na prevádzkovťr
čintrost'

30 207,78 16 201,03

55 - Oclpisy, rezervy a OP
z preváďzkovej a firrančnej činnosti
a zúrčtovanie časového lozlíšerria

37l372,07 355 380,86

56 - Firrarrčné náklacly 14 91 0,50 13 153,98

57 Mirnoriadne náklady 0 0

58 - Náklady na transfery a náklady
z odvodov príimov

29 288,20 41 064,08

59 - Dane zprijmov 0,93 0

60 -Tržby zavlastné výkony a toval 7l 048,03 77 999,83

6I - Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb

0 0

62 - Aktivácia 0 0
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62 - Aktivácia 0 0

64 Ostatné výnosy

5,14 5 584,40

0 0

Hospodársky výsledok
/ + kladnÝ IrV. - zápornÝ HY l

- 9 319,03 + 27 557,54

Názov skutočnost'
k3I.12.2017

skutočnost'
k 31.12.2018

Náklady 2162 442,74 2 452181,31

Výnosy 2147 345,74 2 484 425,47



63 - Dariové a colné výrrosy a výnosy z 84I 629,74 961744,18

64 Ostatné výnosy 27 508,85 16 075,15

ll 167,03 14 596,9465 - Zttčtovatlie rezerv a OP
zprevádzkovej a finančnej činnosti
a zú,čtov anie časovélro loz1 íšenia
66 Finančrré výrrosy

67 - Mimoriadne výnosy

69-Výnosyztransferov
arozpoětových príjmov v obciach,
VUC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC

1 195 81 1,03 I 408 424,97

Ana|ýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením
ýznamných rozdielov

Vroku 2018 sa zvýšili osobné náklady vporovnaní sminulým rokom. Obec vroku
2018 bola zapojená do róznych projektov ÚPSVaR - Operačný píogram Ludské zdroje,
dósledkom čoho sa zvýšili mzdové náklady.

10. Ostatné dóležité informácie

10.1. Prijaté granty a transfery

V roku 2018 obec a rozpočtové organizácie prijali nasledovné gtanty a transfery:

1 okresnÝ úrad košice 158 260.00 Skolstvo- ZS s VJM a MS
2. Okresný úrad Košice 535 304,00 Skolstvo-ZS s VJS
J. okresnÝ úrad košice 6 992.00 Materská škola
4. Okresný úrad Košice 9 332,00 Yzde|ávacie poukazy
5 okresnÝ úrad koš ce 4I.90 Dopravné
6, okresnÝ úrad koš ce 28 450.00 Soc. znevÝh. prostredie
7. okresný urad koš ce 4 050,00 Skola v prírode
9. Okresný úrad Koš ce 1 17,80 Príspevok na učebnice
10 okresnÝ urad I(oš ce 3 750.00 Lyžiarsky ktrrz
11 okresnÝ urad koš ce 3 360.00 Asistenti učitel'a
l2 OkresnÝ úrad Rožňava 8136.25 Matrika
13. Okresný úrad Rožňava 877,80 Hlásenie pobytu občanov
14. OkresnÝ úrad Rožňava 35.60 Resister adries
15. UPSVaR Rožňava 209126.66 Aktivačná činnost'
l6 UPSVaR Rožňava 26 623^30 Strava pre deti HN

23

181,06 5 584,40

0 0

Hospodársky výsledok
/ + kladnÝ HV. - zárlornÝ HY l

-15 097,00 +32 244,16

P.č. poskytovatel' dotácie Suma v € Učel



17. UPSVaR Rožňava 12 543.B4 Detské prídavky

18. UPSVaR Rožňava 7 ]02.40 Skolské potreby HN
19. OkresnÝ úrad Rožňava 23I.76 Co
20. OkresnÝ úrad Rožňava 1 508.98 komunálne voťby
2I. MDVRaR SR Bratislava 52 537,81 MoPS
22 DPO SR Bratislava 3 000.00 požiarna ochrana
23. MDVRaR SR Bratislava 2 952^60 stavebné veci
24, MV SR,OU Košice 248,00 Starostlivosť o živ. prostredie
25. MDVRaR SR Bratislava II4,9I Miestne komunik. a účelové komun.
26, MPSVaR SR Bratislava 32 768,20 Terénna soc. práca
27. ZMoHG 350,00 SponzorskÝ prísp.

Spolu 1 108 415,81

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

a) obec
- Miestna občianska poriadková služba- MOPS
- Terénna sociálna práca- TSP, TP
- Aktivačná činnost'

10.2. Poskytnuté dotácie

Obec vroku 2018 poskytla zo svojho rozpočtu dotácie vsúlade so VZN č.4l20I2
o poskytovani dotácií právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateťom na podporu
všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel,

10.3. Významné investičné akcie v roku 2018

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:

a) obec
- Rekonštrukcia MK - Ul. Rožňavská I a II,

Ul. 1.mája

Futbalový klub na celoročnú činnost'

na celoročnťt činnost'

na celoročnú činnosť

CSEMADOK -MO na celoročnú činnosť

OZ Rómskej víly Džajany na celoročnú činnost'
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Prijímatel' dotácie učelové určenie dotácie Suma poskytnu{ých
prostriedkov v EUR

29 520

Jednota dóchodcov 1 500

Fitku1 2 000

2 800

2 500



10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

predpokladané investičné akcie rcalizované v budúcich rokoch:

a) obec

Vypracoval:

Prílohy:

Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Centrum obce - Altánok
FK- prezliekáreň -prístavba
Požiunazbtojníca
Detské ihrisko
Prevencia kliminality- kamerový systém

10.5. udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala Žiadnuudalosť osobitného významupo skončení účtovného obdobia.

10.6. yýznamné riziká a neistotyo ktorym je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor.

Schválil: Bc. Peter Bo11o
starosta obce

V Krásnohorskom Podhradí, dřra21 05,2OI9

Individuálna úětovná závietka: súvaha, yýkaz ziskov a sttát, poznámky
Konsolidovaná účtovn á záv ierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolido v artý Y ýkaz zi skov
a sft át, P o známky kons o li dovanej účto vn ej záv ierky
správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závíerke

o

a
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