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1. Úvodné slovo starostu obce Rakovec nad Ondavou
Vážení občania,
predkladám Vám výročnú správu našej obce za rok 2019, ktorá poskytuje reálny a nestranný
pohľad na dosiahnuté výsledky obce a na jej činnosť v uplynulom roku.
Pri skončení kalendárneho a účtovného roka ku každej organizácii neodmysliteľne patrí
dôkladné hodnotenie ekonomickej a bežnej činnosti. Posúdiť kvalitu odvedenej práce však najlepšie
môžu iba občania obce.
V posledných rokoch spoločenská, ekonomická a sociálna situácia prináša každodenne veľa
prekážok a problémov pre organizácie, firmy a v neposlednom rade pre občanov. Zmierniť túto
situáciu môžeme ak si budeme navzájom pomáhať, vychádzať si v ústrety, samozrejme v rámci
svojich možností a schopností, aby sme si vytvorili pokojné a šťastné podmienky pre život v našej
obci.
V roku 2019 bolo mojou snahou za pomoci poslancov Obecného zastupiteľstva riešiť problémy,
s ktorými sme sa každodenne stretávali a ktoré trápili našu obec a hlavne jej obyvateľov. Mojou
snahou bolo meniť veci k lepšiemu – verím, že to pocítili tak obyvatelia našej obce ako aj jej
návštevníci.
V roku 2019 sa nám podarilo zrekonštruovať časť miestnych komunikácií a chodníkov,
pokračovali sme vo výstavbe kanalizácie v časti obce ,, Dolný koniec", na futbalovom ihrisku sme
zrekonštruovali šatne a pribudlo tam fitness a detské ihrisko. Skrášlili sme verejné priestranstvo
pred obecným úradom. V ZŠ s MŠ sa uskutočnila rekonštrukcia školskej jedálne, kuchyne,
sociálnych zariadení a chodby telocvične.
Chcem sa verejne poďakovať všetkým občanom, ktorí svojou ochotou, obetavosťou
a množstvom skvele odvedenej práce denne tvoria túto obec, na ktorú môžeme byť právom hrdí.
Dovolím si tvrdiť, že v súčasnosti je obec hodnotená pozitívne, ako dobre fungujúca,
dodržiavajúca zákonné normy, budujúca svoje vzťahy na princípe partnerstva, vzájomnej úcty a
tolerancie, ako efektívne spolupracujúca s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ale aj s
inštitúciami, občianskymi združeniami a podnikateľskými subjektmi.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa tým poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí si plnili svoj
mandát, zamestnancom obce a všetkým tým, ktorí sa v roku 2019 aktívne zapájali do činnosti v
obci Rakovec nad Ondavou a tým pádom prispievali k jej rozvoju.

MVDr. Peter Olejník
starosta obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Rakovec nad Ondavou

Sídlo:

Rakovec nad Ondavou 209, 072 03

IČO:

00325708

DIČ:

2020742537

Štatutárny orgán obce:

starosta obce

Telefón:

056/6894871, 056/6885811

Webová stránka:

www.rakovecnadondavou.sk

Mail:

ocurakovec@gmail.com

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

MVDr. Peter Olejník

Zástupca starostu obce:

Marek Bakajsa

Hlavný kontrolór obce:

PhDr. Ing. Stanislava Minárová, PhD.

Obecné zastupiteľstvo:

Peter Bakajsa, František Bezek, Juraj Leško, Ing. Michal
Martaus, Oľga Naščáková, Bc. Ján Potocký, Igor Radyk,
Radoslav Šuhajda
komisia na ochranu verejného záujmu
komisia na ochranu životného prostredia a verejného poriadku
komisia pre kultúru, šport, školstvo a sociálne veci
Miroslava Štefušová
Martina Šuhajdová
Bc. Anna Fedorišinová

Komisie:
Obecný úrad:

Obec Rakovec nad Ondavou tvorí konsolidovaný celok s jednou rozpočtovou organizáciou obce
s právnou subjektivitou / dcérska účtovná jednotka/:
Názov rozpočtovej organizácie:

Základná škola s materskou školou

Sídlo:

Rakovec nad Ondavou 2, 072 03

Identifikačné číslo – IČO:

35553863

Telefón:

056/6889125 – 126

Fax:

056/6889125

Webová stránka:

www.zsrakovec.edupage.sk

Mail:

skola@zsrakovec.edu.sk

Štatutárny orgán:

riaditeľ: PaedDr. Jarmila Lehotayová
zástupca riaditeľa pre ZŠ: Mgr. Dana Volčková
zástupca riaditeľa pre MŠ: Marta Kovaľová
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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 zo zdrojov od ostatných subjektov. Na plnenie svojich úloh môže použiť
návratné zdroje financovania, mimorozpočtové zdroje.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie úloh, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je darovanie nehnuteľného majetku
obce. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon
samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom
správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý
sa preniesol na obec.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do
ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z. Z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri
organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle
tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.
Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. Základnými
dokumentmi strategického plánovania obce Rakovec nad Ondavou je Program sociálneho
a hospodárskeho rozvoja Obce Rakovec nad Ondavou ako strednodobý strategický dokument,
ktorý určuje smerovanie samosprávy.
Vízie obce:
• Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné
a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce.
• Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom
a ostatným subjektom.
• Individuálnym prístupom starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva zvyšovať
záujem o zapojenie občanov do riešenia vecí verejných.
• Vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť a živnosti občanov obce.
• Posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho života, poľnohospodárskej výroby.
Ciele obce:
Cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú, ekonomickú,
kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci. Zvýšenie kvality života obce, úrad bližšie k občanovi,
informovanosť a
transparentnosť pri riadení, znižovanie nákladov a splácanie úverov.
Skvalitňovanie životného prostredia, zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci obce ako
i regiónu.
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5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a

Obec je

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 Rakovec nad Ondavou sa rozprestiera v severozápadnej časti
Východoslovenskej nížiny na západnom úpätí Pozdišovskej
pahorkatiny. Obec leží cca 18,5 km západne od okresného mesta
Michalovce

Susedné mestá a obce :

Moravany, Pozdišovce, Suché, Lesné, Nižný Hrušov, Parchovany

Celková rozloha obce :

1 522 ha

Nadmorská výška :

146 m n. m.

5.2

Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov: 68,13 obyvateľa/km2, 1 049 obyvateľov
Národnostná štruktúra:

slovenská, maďarská, rómska, poľská, česká

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: rímskokatolícke, gréckokatolícke,
evanjelické, pravoslávne vyznanie, reformovaná kresťanská cirkev
Vývoj počtu obyvateľov:
Počet obyvateľov k 31.12.2018
Z toho žien:
mužov:
Deti a mládež do 18 rokov:
Priemerný vek:

5.3

1 049
561
488
166
43,29

Počet obyvateľov k 31.12.2019
Z toho žien:
mužov:
Deti a mládež do 18 rokov:
Priemerný vek:

Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci:

2,48 %

Nezamestnanosť v okrese:

8,40 %

Vývoj nezamestnanosti:

klesajúci trend
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1 037
554
483
168
43,56

5.4

Symboly obce

Obecnými symbolmi sú:
a) erb obce Rakovec nad Ondavou (obr. č. 1)
b) zástava obce Rakovec nad Ondavou (obr. č. 2)
c) pečať obce Rakovec nad Ondavou (obr. č. 3)

(obr. č.1)
Erb obce Rakovec nad Ondavou je tvorený v zelenom štíte na zelenej, striebornými šikmými
pruhmi členenej pažiti stojaca strieborná, ostrím doprava smerujúca kosa na zlatej rukoväti.

(obr. č. 2)
Zástavu obce Rakovec nad Ondavou tvorí päť pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (1/6),
žltej (1/6), zelenej (2/6), bielej (1/6) a zelenej (1/6). Zástava má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi
cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

(obr. č. 3)
Pečať obce Rakovec nad Ondavou je okrúhla, uprostred so symbolom obce a kruhopisom:
„OBEC RAKOVEC NAD ONDAVOU“.
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5.5

História obce

Úrodné nížiny a bohatstvo rieky Ondavy lákali k osídleniu už v dávnych dobách. Našli sa tu
osídlenia z mladšej doby bronzovej a mohyly tzv. mohylovej kultúry z konca eneolitu a začiatku
doby bronzovej.
Po prvýkrát sa obec Rakovec spomína v listine Jágerského
biskupa Lamperta z roku 1226 pod názvom RAKOUCH. Neskôr
sa názov obce menil podľa toho, ku ktorému panstvu obec patrila.
Terajší názov obec Rakovec dostala po zemianskej rodine
Rákócziovcov, ktorá tu mala po dlhý čas veľké pozemky.
Slovenský vedec Matej Bel vo svojom diele NOTITIA
HUNGARYAE novae ... o osade Rakovec píše ako o vlastníctve
grófa Žigmunda Barkócziho a Pavla Okoličianského, ktorým patril roľnícky majer RIČEJOV.
Matej Bel v správe uvádza, že Rakovec ležiaci na svahu má úrodnú pôdu a bohaté pastviny v
lesoch. Obyvateľmi tu boli z väčšej časti Slováci. V tom čase sídlili v obci 2 – 3 Maďari, z ktorých,
ako píše autor, citujem: „... medzi nimi najprednejší Andrej Rákóczi, ktorý pochádza z tých istých
predkov ako knieža tohto mena, najšľachetnejší výhonok rodu. Dosiahol šťastie so svojimi
predkami. Tento Rákóczi nedosahuje takú vysokú hodnosť, žije však pokorne a počestne, má v
moci časť dediny, druhá časť je odovzdaná do zálohy Szirmayovcom...“. Toto dielo písané po
latinsky z roku 1743 nebolo dosiaľ publikované, časť jeho prekladu sa nachádza v Zemplínskom
múzeu v Michalovciach.
V roku 1831 obec Rakovec postihla cholera. Podľa zbierky historických spisov, týkajúcich sa
cholery v roku 1831 a roľníckeho povstania, cholera vyvolala nebezpečné vzbury ľudí, ktoré
vznikali skoro každú hodinu. Obyvatelia odmietli nastúpiť do práce a lekár sa odmietal stretať s
chorými bez sprievodu ochrancov, keďže ľud sa mu vyhrážal, že ho zabije, pretože tvrdil, že
zámerne rozširuje choleru.
V roku 1866 celá obec vyhorela. Povrávalo sa, že oheň úmyselne založil istý furman, ktorému tu
ukradli prikrývky na kone. Po tejto katastrofe žilo obyvateľstvo vo veľkej biede. Už v roku 1851 sa
v obci spomínajú 3 kaštiele. Jeden patril rodine Boronkayovej, druhý rodine Szirmay a tretí rodine
Szulovských. Z týchto troch kaštieľov sa do dnešného dňa zachovali iba dva, a to kaštieľ
Wengerských, ktorý odkúpil od rodiny Szirmayovej Viktor Wengerský a kaštieľ grófa Biordyho,
v ktorom sa aktuálne nachádza domov sociálnych služieb.
V roku 1907 žilo v obci 981 obyvateľov, obec mala vlastného notára a matriku. Medzi
dominanty obce patrí gréckokatolícky kostol – cerkev, ktorá bola postavená v roku 1760.
Zjednotený grécky rituál má kostol (cerkev), ktorého strecha je pomerne dobrá. Kostol je
zaopatrený kňazským rúchom, cínovým kalichom a dvoma zvonmi. Pôvodný gréckokatolícky
kostol bol v roku 1928 zrenovovaný. Postavený je v barokovo – klasicistickom štýle. Je to
jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom, v interiéri zaklenutý pruskými – českými klenbami,
ktoré dosahujú na rímsy nástenných pilierov. Hladké, lizenami členené fasády sú zakončené
podstrešnou rímsou, ktorá oblieha aj štítové priečelie. Vnútorné maľby a ikonostat boli
zrekonštruované v roku 1983. Jedným z prvých gréckokatolíckych farárov bol Dudits János,
evanjelickým bol Soltész Karoly.
Druhou dominantou je kaštieľ rodiny Szirmay. Je to barokovo – klasicistická stavba z 2.
polovice 18. storočia. Prízemná bloková stavba s obdĺžnym pôdorysom je situovaná hlavným
priečelím do záhrady. Hlavné priečelie má mierne vystupujúci rizolit zakončený trojhranným
frontom. Dvorná fasáda má nárožné rizolity. Vstupný portál je s kamenným ostením a bohato
profilovanou nadpražnou rímsou, na jej klenáku s plastickou mušľou. Nad portálom sú štukové
rokajovité palmety. Miestnosti majú pruské a korýtkové klenby. Pod kaštieľom sú klenbové
pivnice.
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Skončenie II. svetovej vojny 30. 11. 1944 pripomína tabuľa na Obecnom úrade. Súčasťou
histórie obce je aj pomník SNP od Františka Patočku z roku 1958 a takzvaný Svätý dub, ktorý stojí
nad dedinou za Domovom sociálnych služieb. Čo sa týka vzdelania, za najstarších čias v obci škôl
nebolo. Našli sa však jednotlivci, ktorí vyučovali po domoch. Hlavným predmetom bola cyrilika.
Pred rokom 1866 bola postavená prvá škola, ktorá však pri požiari v roku 1866 vyhorela. V roku
1907 bola postavená nová škola. Až do roku 1918 bola vyučovacím jazykom maďarčina. Po tomto
roku sa začalo vyučovať slovensky. Prvým kvalifikovaným učiteľom bol od roku 1836 Ján Mončak.
Od roku 1876 až do roku 1924 pôsobil na škole Michal Gardoš a od roku 1909 prvá učiteľka
Margita Vegšiová. Postupne sa priestory školy rozširovali o miestnosti v kaštieľoch a v roku 1964
sa začalo s výstavbou novej školy, ktorú postavili v parku pri kaštieľoch. Vyučovanie v nej začalo v
roku 1967.

5.6

Pamiatky obce

V obci sa nachádza Gréckokatolícky chrám presv. Bohorodičky ochrankyne, Rímskokatolícky
kostol sv. Joachima a Anny, Pomník SNP od Františka Potočku, Pamätník padlým hrdinom 2. sv.
vojny.

5.7

Významné osobnosti obce

K známym rodákom obce patrí gen. Mj. Ing. Leonard Sabol, ktorý bol veliteľom Vysokej školy
leteckej v Košiciach

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

6.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola s materskou školu Rakovec nad Ondavou.
Na mimoškolské aktivity je zriadený:
- Školský klub detí a rôzne záujmové krúžky.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na zvyšovanie kompetencií skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu

6.2

Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Poliklinika v Michalovciach
- v obci sa nachádza zubná ambulancia
9

- všeobecný lekár pre občanov sa nachádza v obci Trhovište
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom obce.

6.3

Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje:
- Opatrovateľská služba pre občanov našej obce ŤZP v byte, v roku 2019 túto službu nikto
z občanov obce nevyužíval.
- V obci sa nachádza aj Domov sociálnych služieb Ondava, ktorého zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj a patrí k väčším zariadeniam s kapacitou 130 prijímateľov.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na poskytovanie opatrovateľskej služby občanom, ktorí požiadajú o službu, posúdením
zdravotného stavu zmluvným lekárom, vydanie rozhodnutia na poskytovanie opatrovateľskej
služby.

6.4

Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Obec Rakovec nad Ondavou konaním
kultúrnych a spoločenských akcií – uvítanie detí do života, deň matiek, stavanie mája, folklórne
slávnosti obce, úcta k starším, Mikuláš, vianočná akadémia, Silvester. Kultúrne zvyky obyvateľov
obce udržuje folklórna skupina ,,Rakovčan", ktorá svoju činnosť začala v roku 1977.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život v obcí
bude orientovaný na usporadúvanie kultúrnych akcií za účelom stretávania sa občanov, kultúrne
vyžitie detí a mládeže.

6.5

Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
- Coop Jednota Michalovce – potraviny
- Ilas Market s.r.o. – potraviny
- CUPIKA – kaviareň, cukráreň, pizzeria
- Hostinec Horná Dolná
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
- Agroves, s.r.o.
- D.K Agro
- JRD Rakovec, s. r. o.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na poľnohospodársku výrobu, výroba a predaj živočíšnych a rastlinných produktov.
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7.

Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec

v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uznesením č. 7/f/2018.

Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
- prvá zmena schválená dňa 13.12.2019 uznesením č. 6/e/2019

7.1

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019
Schválený
rozpočet

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

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

Rozpočet obce

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia príjmov/
% čerpania
výdavkov

1 157 433,00

1 418 334,00

1 414 918,81

99,76

899 136,00
0,00
225 672,00
32 625,00

946 680,00
88 600,00
302 934,00
80 120,00

944 451,74
88 600,00
302 933,88
78 933,19

99,76
100,00
100,00
98,52

937 764,00

1 163 928,00

1 157 669,42

99,46

314 584,00
50 250,00
0,00
572 930,00

336 283,00
157 727,00
0,00
669 948,00

330 364,91
159 856,16
0,00
667 448,35

98,24
101,35
0,00
99,63

+ 219 669,00

+ 254 376,00

+ 257 249,39

101,13
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7.2

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
1 014 408,35

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

944 451,74
69 956,61

bežné príjmy RO

942 365,73

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

330 364,91
612 000,82

bežné výdavky RO

72 042,62
88 600,00

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

88 600,00
0,00

kapitálové príjmy RO

215 303,69

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

159 856,16
55 447,53

kapitálové výdavky RO

- 126 703,69
-54 661,07

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

-190 872,72
-245 533,79
311 910,46
0,00

311 910,46
1 414 918,81
1 157 669,42
257 249,39
-190 872,72
66 376,67

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Schodok rozpočtu v sume 54 661,07 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 190 872,72 EUR
bol v rozpočtovom roku 2019
vysporiadaný:
- z finančných operácií
245 533,79 EUR
Schodok rozpočtu 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 sa upravuje – zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 9 535,63 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva /dopravné/ v sume 1 646,83 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 7 888,80 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č.543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. v sume 179 323,65 EUR,
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c) nevyčerpané prostriedky ZŠ s MŠ z EU na bežné výdavky v sume 1 963,60 EUR na
realizáciu projektu LIVEPO
d) nevyčerpané prostriedky ZŠ s MŠ z darov od subjektov mimo verejnej správy /Lesy SR –
zber šípok/ podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 49,84 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 245 533,79 EUR bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 245 533,79 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 66 376,67 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu

66 376,67 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
66 376,67 EUR.

7.3

Rozpočet na roky 2020 - 2022

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

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

Skutočnosť
k 31.12.2019
1 414 918,81

Rozpočet
na rok 2020
1 191 218,00

Rozpočet
na rok 2021
1 154 668,00

Rozpočet
na rok 2022
1 140 931,00

944 451,74
88 600,00
302 933,88
78 933,19

956 073,00
0,00
187 880,00
47 265,00

956 073,00
0,00
160 530,00
38 065,00

962 336,00
0,00
140 530,00
38 065,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
1 157 669,42

Rozpočet
na rok 2020
971 022,00

Rozpočet
na rok 2021
921 022,00

Rozpočet
na rok 2022
921 022,00

330 364,91
159 856,16
0,00
667 448,35

303 233,00
50 000,00
0,00
617 789,00

303 233,00
0,00
0,00
617 789,00

303 233,00
0,00
0,00
617 789,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný
celok
8.1

Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018
2 805 087,45

Skutočnosť
k 31.12.2019
3 107 619,74

Neobežný majetok spolu

2 355 292,16

2 702 185,85

0,00

0,00

2 355 292,16

2 702 185,85

0,00

0,00

449 407,36

404 582,76

178,20

376,20

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

4 935,68

6 246,00

444 293,48

397 960,56

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

387,93

851,13

Skutočnosť
k 31.12.2018
2 805 087,45

Skutočnosť
k 31.12.2019
3 107 619,74

808 019,79

1 098 962,01

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

808 019,79

1 098 962,01

Záväzky

325 782,53

251 381,32

900,00

900,00

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

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2

Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
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Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

55 804,10

9 535,63

2 369,81

2 181,55

266 697,62

238 764,14

11,00

0,00

1 671 285,13

1 757 276,41

Obec v roku 2019 zhodnotila majetok. Zaradila do majetku výstavbu detského a fitness ihriska
a rekonštrukciu šatní na futbalovom ihrisku, rekonštrukciu miestnych komunikácii a chodníkov,
výstavbu chodníka oproti kaštieľu, zakúpila spotrebiče do školskej kuchyne, ozvučenie do
kultúrneho domu, snežnú frézu a kamery na rozšírenie kamerového systému v obci. ZŠ s MŠ
zhodnotila majetok budov / rekonštrukcia narušenej statiky/.

8.3

Pohľadávky
Zostatok k 31.12
2018

Pohľadávky

Zostatok k 31.12
2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

1 066,10

264,16

Pohľadávky po lehote splatnosti

3 869,58

5 981,84

8.4

Záväzky
Zostatok k 31.12
2018

Záväzky

Zostatok k 31.12
2019

Záväzky do lehoty splatnosti

269 067,43

240 945,69

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- nárast/pokles pohľadávok
• pohľadávky po lehote splatnosti – neuhradené faktúry za prenájom nebytových
priestorov, nezaplatené dane a poplatky
•

pohľadávky v lehote splatnosti – faktúry za prenájom nebytových priestorov, ktoré mali
dátum splatnosti v januári 2020

- nárast/pokles záväzkov:
• jedná sa o dodávateľské faktúry, ktoré boli splatné v roku 2020 a mzdy a odvody za
obdobie 12/2019
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9. Hospodársky výsledok za rok 2019 – vývoj nákladov a výnosov za
konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2018

Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2019

971 039,54

1 065 856,13

91 132,03

97 373,04

51 – Služby

211 586,17

212 249,94

52 – Osobné náklady

544 170,82

627 503,66

53 – Dane a poplatky

248,43

250,86

13 101,70

22 413,01

102 466,95

93 542,35

943,69

1 146,98

0,00

0,00

7 273,00

11 264,08

116,75

112,21

1 002 779,16

1 152 065,27

36 591,47

36 355,65

0,00

0,00

0,00

0,00

389 223,09

428 724,15

7 195,38

25 336,16

900,00

900,00

3 260,98

591,83

0,00

0,00

565 608,24

660 157,48

31 739,62

86 209,14

50 – Spotrebované nákupy

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy
z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
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 /kladný/ v sume 86 209,14 EUR bol zúčtovaný na účet – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10.

Ostatné dôležité informácie

10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

SPP – nadácia EPH

Ozvučenie do kultúrneho domu

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR
1 000,00

OU KE, odbor školstva

ZŠ s MŠ – prenesené kompetencie

429 449,00

OU MI

Voľby prezidenta, voľby do EP

1 551,34

OU MI

Civilná ochrana

251,08

ÚPSVaR

Refundácia mzdy

22 145,53

ÚPSVaR

Strava a školské potreby - HN

20 504,00

MV SR

Pren. výkon - evidencia obyvateľov

350,79

MŽP SR

Nafta, a.s. - ťažba

4 648,14

OU ŽP KE

Pren. výkon – životné prostredie

84,08

MF SR

Oprava chodníka /Krivé/

13 500,00

Úrad vlády SR

Rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku

10 000,00

VVS, a. s.

Výstavba kanalizácie - spoluúčasť

2 631,58

MF SR

Rekonštrukcia miestnej komunikácie /cesta 15 000,00
k DSS/

Environmentálny fond

Výstavba kanalizácie

Úrad podpredsedu vlády Výstavba chodníka /oproti kaštieľu/
SR pre investície a
informatizáciu
Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

49 968,42
20 000,00

•

v roku 2019 obec prijala bežné transfery na výkon prenesených kompetencií, išlo o bežné
výdavky

•

obci boli poskytnuté finančné prostriedky z Environmentálneho fondu na výstavbu
kanalizácie, spoluúčasť VVS - išlo o kapitálové výdavky

•

obci boli poskytnuté finančné prostriedky z Úradu vlády SR na rekonštrukciu šatní na
futbalovom ihrisku vo výške 10 000 EUR, išlo o bežné výdavky

•

obec získala finančné prostriedky z MF SR vo výške 15 000 EUR na rekonštrukciu miestnej
komunikácie, išlo o kapitálové výdavky a finančné prostriedky vo výške 13 500 EUR na
opravu chodníka, išlo o bežné výdavky
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•

obec získala finančné prostriedky z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu vo výške 20 000 EUR na výstavu chodníka, išlo o kapitálové výdavky

10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2013 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma
poskytnutých
prostriedkov v
EUR

OFK

Na zabezpečenie turnajov v roku 2019

5 500,00 €

Rímskokatolícka farnosť

Na výmenu strešnej krytiny na kostole

5 000,00 €

10.3 Významné investičné akcie
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
•

Rekonštrukcia šatní, výstavba detského a fitness ihriska na futbalovom ihrisku

•

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, výstavba chodníka

•

Výstavba kanalizácie v obci /časť obce/

•

Rekonštrukcia v ZŠ s MŠ - narušená statika /školská jedáleň, kuchyňa, sociálne zariadenia,
chodba telocvične

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch
•

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

•

Rekonštrukcia, výstavba chodníkov v obci

•

Dobudovanie kanalizácie v obci

•

Vybudovanie a zlepšenie technického stavu učební ZŠ s MŠ

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
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10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor.

Vypracoval: Miroslava Štefušová

Schválil: MVDr. Peter Olejník
starosta obce

v Rakovci nad Ondavou dňa 26.10.2020

Prílohy
• Konsolidovaná účtovná závierka – Konsolidovaná súvaha, Konsolidovaný výkaz ziskov a strát,
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
• Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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