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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa o hospodárení konsolidujúcej účtovnej jednotky obce Rudňany za rok
2016 je vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a v súlade s Opatrením MF SR zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe.
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky sa riadi
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Rudňany











Sídlo: Obecný úrad, Rudňany 234, 053 23 Rudňany
Zastúpená: Miroslavom Blišťanom, starostom obce
IČO: 00329533
DIČ: 2020717842
telefón: 053/4499102
fax: 053/4170199
email: obec@rudnany.sk
Bankové spojenie: VÚB a. s. Spišská Nová Ves
Číslo bežného účtu: 24120592/0200, IBAN: SK0302000000000024120592
webová stránka: rudnany.ocu.sk

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtovej organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky
Názov: Základná škola Rudňany 1. – 9. ročník (právna subjektivita)








Sídlo: Rudňany 96, 053 23 Rudňany
Zastúpená: Mgr. Anna Ogurčáková , riaditeľka základnej školy
IČO: 35543426
DIČ: 2021668682
telefón: 053/4499105
fax: 053/4499105
email: zakladnaskola@rudnany.gmail.com
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta Obce Rudňany:
- Miroslav Blišťan
Starosta obce je predstaveným obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Zvoláva a vedie
zasadnutie obecného zastupiteľstva, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým
a fyzickým osobám, vykonáva obecnú správu a rozhoduje o veciach, ktoré nie sú vyhradené
obecnému zastupiteľstvu.
Zástupca starostu Obce Rudňany:
- Rastislav Neuvirth
Zástupca starostu obce okrem svojej náplne práce zastupuje počas neprítomnosti starostu obce
na základe poverenia.
Hlavný kontrolór Obce Rudňany:
- Ing. František Stanislav
V roku 2016 hlavný kontrolór obce pracoval v zmysle plánu kontrolnej činnosti
na rok 2016 schváleného obecným zastupiteľstvom a úlohami, ktoré mu určilo obecné
zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo v Rudňanoch je zastupiteľský zbor zložený z 11 poslancov zvolených
v priamych voľbách, ktoré sa konali 15.11.2014 na obdobie 4 rokov.
-

Mgr. Peter Fischer
PhDr. Eva Krajňáková, PhD.
Rastislav Neuvirth
Ing. Janka Gazdurová
Ing. Rudolf Kačír
Dušan Krestian
Martin Hozza
Bc. Peter Čopjan
Jozef Comba
Mgr. Beáta Kirnágová
Jozef Ogurčák

Obecné zastupiteľstvo v Rudňanoch rokovalo na svojich zasadnutiach o základných
otázkach života obce 13 krát v roku 2016.
Poslanci Obecného zastupiteľstva zriadili komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány, ktoré sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených
obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
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V roku 2016 pracovali nasledovné komisie:
Komisia pre rozpočet a majetok obce: predseda Mgr. Peter Fischer
Komisia ochrany verejného poriadku: predseda Jozef Ogurčák
Komisia sociálna, zdravotná a bytová: predseda PhDr. Eva Krajňáková,.,PhD.
Komisia pre kultúru , šport a školstvo: predseda Rastislav Neuvirth
Komisia pre životné prostredie a výstavbu: predseda Martin Hozza
Komisia pre verejné obstarávanie: predseda Ing. Janka Gazdurová
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a kontroly:
predseda Jozef Comba
Obecný úrad:
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Obec od septembra roku 2010 zriadila obecnú políciu, ktorá zabezpečuje verejný poriadok
v obci.
Zamestnanci obecného úradu:
Ing. František Machovský
Miloslava Kalafutová
Anna Šteinerová
Božena Cvengrošová
Anna Sedláková
Anna Stanislavová
Mgr. Jana Jánošíková
Bc. Ľubica Benková
Zdena Hrebenárová
Mgr. Anna Mazurová
Viera Hudáková
JUDr. Karol Novotný
Ján Stanislav
Ján Astaloš
Eva Krestianová
Zamestnanci obecnej polície:
Mgr. Štefan Súkeník
Radoslav Mráz
Erik Plešavský
Ľuboš Anguš
Zamestnanci Komunitnej práce v obci:
Dana Pustulková
Rozpočtová organizácia:
Obec má zriadenú rozpočtovú organizáciu - Základná škola, Rudňany 96 s právnou
subjektivitou, ktorá poskytuje základné vzdelanie. Hospodári s vlastnými finančnými
prostriedkami a je napojená na rozpočet obce.
Riaditeľkou školy je Mgr. Anna Ogurčáková a zástupcom školy Mgr. Peter Fischer.
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Príspevková organizácia:
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Poslaním Obce Rudňany je starostlivosť o rozvoj obce a obyvateľov, zabezpečenie a
poskytovanie kvalitných služieb samosprávy obyvateľom obce, podnikateľom a návštevníkom
obce. Rozvoj obce po stránke ekonomickej, sociálnej a kultúrnej s prvotným zameraním na
tvorbu príjemného a bezpečného prostredia pre život občanov.
Vízie obce:
Obec Rudňany bude podporným zázemím k existujúcim priemyselným centrám (Spišská
Nová Ves, Krompachy) s väzbami obcou na európske okolie (hlavne Poľsko), zachovávajúcim
si svoj vidiecko-urbanizovaný charakter, rovnomerne sa rozvíjajúcim vo všetkých oblastiach
života. Stabilná ekonomika bude postavená na ústretovom pro-podnikateľskom prostredí, ktoré
bude stimulovať podnikanie a vznik a udržanie pracovných miest. Rudňany budú miestom
sebavedomých občanov hrdých na svoju obec a spokojných s rastúcou životnou úrovňou;
verejný a súkromný sektor budú spoločne zlepšovať podmienky na kvalitný život a vyžitie
všetkých vekových skupín obyvateľstva a zachovať kultúrne dedičstvo.
Ciele obce:
Ciele a priority sú kvantifikovateľné definované a udávajú jasnú, výstižnú charakteristiku
cieľového stavu. Opatrenia predstavujú súhrn aktivít pomáhajúcich realizovať priority
a aktivity typy činností - projektov, ktoré sa budú v rámci vymedzených opatrení podporovať.
Ciele obce:
- vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj obce,
- zabezpečiť účinnú kontrolu na základe úloh schválených obecným zastupiteľstvom,
- zabezpečiť účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach,
- zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce a pravidelnú činnosť orgánov obce,
- zabezpečiť aktuálnosť internetovej stránky obce,
- zabezpečiť odborné právne zastúpenie obce,
- zabezpečiť činnosť matriky a evidencie obyvateľov v obci,
- zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy,
- zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok,
- výmena skúsenosti v rôznych oblastiach činnosti samosprávy,
- zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu,
- zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie,
- zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň,
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- zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť obecných komunikácií,
- zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia obce,
- zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia,
- zabezpečiť aktívny záujem obyvateľov obce o športové aktivity.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : obec sa nachádza na východnom Slovensku, v Košickom kraji,
Okres Spišská Nová Ves
Susedné mestá a obce :
Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Poráč, Markušovce, Matejovce
nad Hornádom, Odorín, Jamník
Celková rozloha obce :
1 343,4109 ha
Nadmorská výška :
stredu obce 547 m n. m
5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 4 406
Národnostná štruktúra : žijú tu Slováci, Rómovia, Maďari, Česi, Poliaci, Rusini a Ukrajinci
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : hlavne rímskokatolícka cirkev,
gréckokatolícka cirkev, evanjelická cirkev, svedkovia Jehovovi a iná
Vývoj počtu obyvateľov : nárast počtu rómskych obyvateľov – nadpolovičná väčšina

5.3 Symboly obce

Erb obce :
V striebornom štíte zlaté banícke kladivká pred stredným vrchom zeleného trojvršia, z ktorého
každého vrchu vyrastá po jednom zelenom smreku.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež
španielskeho heraldického štítu. I keď v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary
štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických
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katalógoch s erbmi miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Rudňany v heraldických
publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať. V zmysle heraldickej konvencie bude
možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou, a striebornú bielou, pričom sa však budú vždy
popisovať ako zlatá a strieborná. Pri čierno-bielom vyjadrení farieb sa zelená vyjadrí
šrafovaním, zlatá sa vyjadrí bodkovaním a strieborná ostane voľná.

Vlajka
Vlajka obce Rudňany pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách
bielej (3/10), zelenej (1/10), žltej (2/10), bielej (1/10) a zelenej (3/10). Vlajka
má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zostrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať
Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom
OBEC RUDŇANY.
Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a
predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.
Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné
pole sa nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu,
obecného zastupiteľstva, alebo obecného úradu.
Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie.
Zástava obce má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer strán však nie je záväzne
stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým,
že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka,
zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o
koruhvu).
Krátka zástava je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä
na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

5.4 Logo obce
Koruhva predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu
rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar. Farby sú zoradené zľava doprava.
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Znaková zástava má podobu takmer štvorca, jej výška sa
však skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho
šírke. Erbové znamenie je rozvinuté do celej plochy textilu.

Kombinovaná,
„veľká“ koruhva,
predstavuje spojenie
koruhvy so znakovou
zástavou, ktorá sa
pridáva k priečnemu
rahnu do hornej časti
zástav.

starostu, jedným z odznakov jeho
znakovej zástave, je však
farbách obce. Rozdiel je tiež v
zástava môže byť zhotovená v
exemplároch, štandarda existuje
vyhotovení a býva tiež zhotovená

Štandarda starostu
má medzi ostatnými
symbolmi osobitné
postavenie. Je vlajkou
úradu. Podobá sa
doplnená o lem vo
tom, že kým znaková
mnohých
spravidla len v jednom
luxusnejšou technikou.

5.5 História obce
Obec Rudňany sa nachádza 15 km juhovýchodne od
okresného mesta Spišská Nová Ves v Hnileckých vrchoch,
ktoré tvoria severovýchodnú časť Slovenského rudohoria,
od svojho vzniku mala trvalú spojitosť s rudným baníctvom.
Už názov obce , resp. osady pri jej vzniku je spojený s
nemeckým názvom Medeného potoka Cufurbach, ako o tom
svedčia listiny uložené v Markušovskom archíve.
Prvá písomná zmienka: Rok 1332 považujeme za rok
vzniku osady s názvom Cufurbach, vyplýva to z listiny palatína Jána Drugetha zo 17.júla 1332,
kde sa spomína Medený potok. Píše sa v nej, že jedným z majiteľov rudnianskeho územia bol
kastelán Spišského hradu majster Tomáš, syn Františka zo Šemše. Kastelán medzi rokmi 1329
až 1333 založil banícku osadu Kuffurbach. V roku 1345 vydal panovník Ľudovít I. listinu , v
ktorej sa spomína obývané miesto Kuffurbach. Do nej umiestnil panovník niekedy pred rokom
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1341 miesto vyberania kráľovského poplatku. Tým obec vysoko vyznamenal, Rudňany sa stali
panovníkovým colným miestom kvôli svojim výnosným baniam.

Banská mapa z roku 1758 je dôkazom niekoľko storočí
trvajúceho baníctva v Rudňanoch. Svedčí o rozvinutej
otvárke ložiska a perspektívnom razení novej hlavnej
odvodňovacej a dopravnej štôlne Rochus. Razenie
obzoru Rochus vyvolali i záplavy bane Krížová v rokoch
1740 - 1742 , ako o tom svedčili nápisy v opustených
banských dielach. S razením štôlne Rochus sa začalo v roku
1795 , úplne bola ukončená v roku 1925. Svedčí o tom nápis
na portáli štôlne , ktorá je dodnes v prevádzke. Príjmy
z rudnianskych baní neprispievali k hospodárskemu a
sociálnemu rozvoju obyvateľov, ale odvádzali sa
panovníkovi. Životné podmienky baníkov boli veľmi ťažké.
Nevoľníctvo brzdilo rozvoj výrobných síl a tým i rozvoj
obce. V roku 1785 nasledovalo zrušenie nevoľníctva.
Nevoľníci sa stali poddanými, ktorí mali už čiastočnú slobodu. Mohli sa slobodne sťahovať na
iné panstvo. Z roku 1787 sú známe údaje o obyvateľstve, osada Rudňany mala 33 domov so
187 obyvateľmi, v roku 1826 to bolo 56 domov a 418 obyvateľov. S ďalším rozvojom ťažby
vzrastá počet obyvateľstva takmer na dvojnásobok. Pri súpise obyvateľstva k 31. decembru
1869 majú Rudňany 837 obyvateľov a 91 domov, z toho banské obyvateľstvo tvorilo 36%,
čítať však nevedelo 533 a písať až 742 obyvateľov.
Banská mapa z roku 1795 znázorňuje
situáciu v oblasti Poráča a Pätorakej. Stará banská mapa z roku 1854 ťažiarstva Pätoraká,
znázorňuje prepojenie šachiet Krížová, Pätoraká, Andrej, Spoločná, Svätý Duch, Jozef a ďalšie
na obzore Rochus. Vyznačené vyrúbané priestory svedčia o dlhodobej intenzívnej baníckej
činnosti. Jama Krížová bola v tom čase najhlbšia.
5.6 Pamiatky a partnerské obce
Pamiatky:
Starý závod r. 1905
Rochus
Banícka zvonica
Banícky archív
Chodba /portál/ Terézia, Krížová
Pomník padlých II. svetovej vojny
Ťažná veža
Pamätník smrteľných pracovných úrazov
Rímskokatolícky kostol
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Partnerské obce :
Dňa 22.11.2008 bola popísaná „Partnerská dohoda o spolupráci“ medzi Mestom Bukowno
v Poľskej republike a Obcou Rudňany v Slovenskej republike.
5.7 Súčasnosť a zaujímavosti obce
Pokrytie digitálnym terestriálnym signálom:
Miestne komunikácie - dĺžka: 19 km
Chodníky - dĺžka: 0,6 km
Mosty: 13
Dopravná dostupnosť: Základná cestná sieť, cesta III/536005 s prieťahom cez Markušovce, v
opačnom smere Poráč, kategória C 7,5/60,zastavané územie - zberná komunikácia triedy B-2,
kategória MZ 9/60 obslužná komunikácia triedy C-1 je nositeľkou autobusovej dopravy.
Verejné osvetlenie: 1
Kultúra, náboženstvo, šport, knižnica, obecný časopis Horizont, mini ihrisko, multifunčné
ihrisko
Kostol rímskokatolícky patróna sv. Klementa 1. pápeža, zvonica, katolícka fara,
dom smútku.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola s. č. 96 - rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec
Materská škola s. č. 89
Materská škola rómska s. č. 359
Školské jedálne pri ZŠ A MŠ, ktoré zabezpečujú stravovanie detí a žiakov
Spojená škola, ktorej zriaďovateľom je Krajský samosprávny kraj
Na mimoškolské aktivity je zriadený:
Školský klub detí – družina pri Základnej škole

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na: vývoj bude pokračovať, nárast počtu rómskych obyvateľov, potreba rozšírenia
tried, hľadanie nových priestorov a tým aj navýšenie finančných prostriedkov.
Počet žiakov v školách:
Základná škola:
Spojená škola:
Materská škola 1: (s. č. 89)
Materská škola 2 (osada 5RP II s. č. 359):

636 žiakov
193 žiakov
50 detí
37 detí

rómskych žiakov 557
rómskych žiakov 193
rómskych detí
1
rómskych detí
37
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6.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Neštátne zdravotné stredisko: - 2 praktickí lekári
- detský lekár
- zubný stomatológ
- v obci je zriadená lekáreň
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti
sa bude orientovať na rovnakej kvantitatívnej úrovni a nepredpokladá sa zmena ako v r. 2016.

6.3 Sociálne zabezpečenie
Obec aj v tomto roku naďalej zabezpečovala stravovanie pre dôchodcov. Túto službu využilo
v priemere 32 dôchodcov, pričom príspevok z rozpočtu obce na l hlavné jedlo bol 1,20 €.
Nevládnym dôchodcom bol zabezpečený rozvoz stravy domov. Počet dôchodcovských obedov
za rok 2016 bol 6 365. Ďalej sa poskytovala sociálna služba - opatrovateľská služba cez
Spišskú katolícku charitu, Spišská Nová Ves na základe zmluvy. V obci máme komunitné
centrum v časti obce 5 RP II.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb,
ktoré sa začali poskytovať od r. 2010 sa budú orientovať aj v ďalších rokoch, taktiež bude
zabezpečené stravovanie pre dôchodcov, komunitná práca, terénna sociálna práca
a opatrovateľská služba.

6.4 Kultúra, šport
Spoločenský, kultúrny a športový život v obci zabezpečuje:
-

Banícky cech
Obecný športový klub
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Rudnianka

Obec, ktorá organizuje v spolupráci s komisiou pre kultúru a šport tradičné podujatia
a aktivity:
Deň matiek, Deň detí, Deň učiteľov, Silvestrovský pohár, Životné jubileá, Zlaté svadby,
Knihy pre prvákov, Za agroturistikou, Olympiáda MŠ, Usporiadanie Štefanskej tanečnej
zábavy, Mikuláš pre deti, Posedenie pri jedličke spolu s jubilantami, Banícky šachttág, Beh
obcou, volejbalový turnaj, podujatia v knižnici, športové a kultúrne podujatia pre školy.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na takej úrovni ako v roku 2016.
Naďalej sa budú organizovať kultúrne a športové podujatia a Olympiáda materských škôl
v spolupráci so Školským úradom Smižany.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2016. Obec v roku 2015 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Obec Rudňany je zriaďovateľom Základnej školy v Rudňanoch, ktorá má právnu
subjektivitu. ZŠ navštevovalo v roku 2016 - 636 žiakov. K základnej škole patrí aj školský
klub detí a školská jedáleň, ktoré sú financované z rozpočtu obce Rudňany. Školský klub detí
navštevovalo v roku 2016 – 25 detí a v školskej jedálni sa varí priemerne okolo 520 obedov
denne. Obec Rudňany financuje aj Materské školy, ktoré navštevovalo v roku 2016 - 87 detí.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy:
- podiely na daniach v správe štátu
- dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
- ďalšie dotácie v súlade sa zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok
aktivačná činnosť, chránené dielne, stravovanie v HN, záškolácke PnD, osobitný príjemca,
vyplácanie sociálnych dávok v HN a dotácia na Terénnu sociálnu prácu a komunitnú prácu.
Obec Rudňany a jej rozpočtová organizácia hospodárili v priebehu roka 2016 na základe
schváleného rozpočtu na rok 2016 ktorý bol zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Rudňanoch dňa 14.12.2015
uznesením č. 213/14/2015 v celkovej výške 2 990 000 EUR v príjmovej časti a v celkovej
výške 2 990 000 EUR vo výdavkovej časti rozpočtu.
Programový rozpočet Obce Rudňany na roky 2016-2018, s tým, že rozpočty na roky
2017 a 2018 nie sú záväzné.
Rozpočet v priebehu roka 2016 bol zmenený desaťkrát:
-

prvá zmena schválená starostom obce dňa 29.02.2016 uznesením č. 29/17/2016
druhá zmena schválená dňa 25.04.2016 uznesením č. 51/19/2016
tretia zmena schválená dňa 30.05.2016 uznesením č. 65/20/2016
štvrtá zmena schválená dňa 27.06.2016 uznesením č. 80/21/2016
piata zmena schválená starostom obce dňa 29.06.2016 uznesením č. 97/22/2016
šiesta zmena schválená dňa 22.08.2016 uznesením č. 98/22/2016
siedma zmena schválená dňa 31.10.2016 uznesením č. 124/25/2016
ôsma zmena schválená dňa 21.11.2016 uznesením č. 139/26/2016
deviata zmena schválená dňa 12.12.2016 uznesením č. 152/27/2016
desiata zmena schválená starostom obce 19.12.2016 uznesením č. 5/28/2017

Celkový rozpočet obce zmenami rozpočtu za rok 2016 bol navýšený o 93 290 EUR.
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Programový rozpočet bol vypracovaný v súlade s prebiehajúcou reformou riadenia verejných
financií v SR pripravenou MF SR. Ako nástroj finančného hospodárenia obce, finančného
plánovania je zložený z číselnej a textovej časti a je rozdelený na programy a podprogramy
s presným určeným zámeru, cieľa a merateľných ukazovateľov.
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
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 bežné
Výdavky RO s právnou
subjektivitou kapitálové

Rozpočet obce

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

2 990 000

3 083 290

3 142 451,07

101,92

2 879 640
0
100 000
10 360

2 897 551
42
169 450
16 247

2 956 578,17
42,00
169 584,47
16 246,43

102,04
100,00
100,08
100,00

2 990 000

3 083 290

2 825 389,92

91,64

1 572 520
284 000
62 196
1 071 284

1 508 550
348 193
62 262
1 164 285

1 360 669,31
247 190,73
62 261,29
1 155 268,59

90,20
70,99
100,00
99,23

0

0

0

0

0

0

317 061,15

0

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho: bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho: bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho: kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho: kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

2 972 824,60
2 956 578,17
16 246,43
2 515 937,90
1 360 669,31
1 155 268,59
456 886,70
42,00
42,00
0,00
247 190,73
247 190,73
0,00
-247 148,73
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Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
z toho: mimorozpočtové prostriedky
fond opráv
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
Príjmy spolu
Výdavky spolu
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

209 737,97
7 169,27
206,33
6 962,94
202 568,70
169 584,47
62 261,29
107 323,18
3 142 451,07
2 825 389,92
317 061,15
7 169,27
309 891,88

Rozdelenie výsledku hospodárenia obce za rok 2016 :
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 209 737,97 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 mimorozpočtové v sume 206,33 EUR a nevyčerpané
prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č.
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. predpisov v sume
6 962,94 EUR, po odpočítaní je prebytok v sume 202 568,70 EUR, ktorý navrhujeme použiť
na:
- tvorbu rezervného fondu povinného prídelu 10 % vo výške
20 256,87 EUR
- zostatok z bežného a kapitálového rozpočtu do fondu rozvoja
obce vo výške
182 311,83 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
- nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov 0 EUR podľa ustanovenia § 5
ods. 3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 0
EUR., ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek
4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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 rozdielu finančných operácií vo výške 107 323,18 EUR
navrhujeme použiť

-

na tvorbu fondu rozvoja obce vo výške

107 323,18 EUR
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Na základe uvedených skutočností výsledku hospodárenia obce navrhujeme :

-

-

skutočnú tvorba do rezervného fondu za rok 2016 vo výške
zostatok z bežného a kapitálového rozpočtu do fondu rozvoja
obce za rok 2016 vo výške

182 311,83 EUR

zostatok rozdielu finančných operácií do fondu rozvoja obce
za rok 2016 vo výške

107 323,18 EUR

Celkové hospodárenie obce

20 256,87 EUR

309 891,88 EUR

Finančné prostriedky vo výške 309 891,88 EUR k 31. 12. 2016 sú na bežnom účte.

Mimorozpočtové pohyby na účtoch za rok 2016
Mimorozpočtové položky obce a základnej školy
Oddiel

Kategória

Obec

Príjmy celkom
220 Nedaňové príjmy
290 Iné nedaňové príjmy
Výdavky celkom
630 Tovary a služby
Príjmy celkom
220 Nedaňové príjmy
290 Iné nedaňové príjmy
Výdavky celkom
630 Tovary a služby

ZŠ 96

Mimorozpočtové príjmy spolu:
Mimorozpočtové výdavky spolu:

Schválený
rozpočet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

v EUR
Rozpočet
po zmenách
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2016
13 430,78
13 430,78
0
13 502,58
13 502,58
21 560,55
21 560,55
0
21 695,08
21 695,08

34 991,33 EUR
35 197,66 EUR

Mimorozpočtové položky sa účtovali bez schváleného a upraveného rozpočtu.
Účtované boli len mimorozpočtové položky v príjme a vo výdaji a týka sa to stravovania
vo vývarovni a v školskej jedálni pri základnej škole obce a základnej školy.
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Hodnotenie plnenia programov obce
Obec Rudňany hospodárila počas roka 2016 podľa schváleného programového rozpočtu,
ktorý obsahoval 11 základných programov. Tie sa ďalej členili na podprogramy, projekty,
prvky a merateľné ukazovatele s cieľovou hodnotou. Za polrok bola vypracovaná
monitorovacia správa.
Prílohou je sumár výdavkov programového rozpočtu za rok 2016 rozpočet a čerpanie podľa
jednotlivých programov. Podrobné údaje sú obsiahnuté v tabuľkovej prílohe záverečného účtu.

Sumár výdavkov programového rozpočtu za obec a ZŠ rok 2016

Programy
rozpočtu
1. Plánovanie,
manažment,
kontrola a
administratíva
2. Služby
občanom
3. Odpadové
hospodárstvo
4. Komunikácie
5. Vzdelávanie
6. Šport
7. Kultúra
8. Prostredie
pre život
9. Sociálne
Služby
10. Bezpečnosť,
právo
a poriadok
11. Bývanie

Celkom:

Čerpanie
Bežné
Výdavky

Čerpanie
Kapitálové
výdavky

Čerpanie
celkove
k 31.12.2016

Rozpočet
po
zmenách

295 613,87

331 618

89,14 %

38 968,96

46 400

83,98 %

61 750,42
242 525,18
1 360 213,55
56 870,52
41 807,44

68 992
267 144
1 389 373
57 489
45 532

89,50 %
90,78 %
97,90 %
98,92 %
91,82 %

86 359,12

86 359,12

101 399

85,17 %

415 223,79

415 223,79

413 283

100,47 %

73 404,84

84 627

86,74 %

291 413,87

Čerpanie
Finančné
operácie

4 200,00

38 968,96
61 750,42
35 351,57
1 353 977,55
56 870,52
41 807,44

207 173,61
6 236,00

%
čerpania

67 435,74

5 969,10

101 976,58

23 612,02

62 261,29

187 849,89

277 433

67,71 %

2 551 135,56

247 190,73

62 261,29

2 860 587,58

3 083 290

92,78 %

7.3 Rozpočet na roky 2017 - 2019

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

Skutočnosť
k 31.12.2016
3 142 451,07

Rozpočet
na rok 2017
3 333 000

Rozpočet
na rok 2018
3 343 600

Rozpočet
na rok 2019
3 490 000

2 956 578,17
42,00
169 584,47
16 246,43

3 121 250
0
200 000
11 750

3 281 850
0
50 000
11 750

3 428 250
0
50 000
11 750
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO právnou
subjektivitou
Kapitálové výdavky RO
S právnou subjektivitou

Skutočnosť
k 31.12.2016
2 825 389,92

Rozpočet
na rok 2017
3 333 000

Rozpočet
na rok 2018
3 343 600

Rozpočet
na rok 2019
3 490 000

1 360 669,31
247 190,73

1 634 438
386 072

1 646 488
321 402

1 670 653
373 769

62 261,29
1 155 268,59

62 727
1 244 763

63 197
1 312 513

63 650
1 381 928

0

5 000

0

0

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

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2015 k 31.12.2016
5 335 121,14 5 460 235,25

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2017 na rok 2018
5 500 310,00 5 700 975,00

5 070 200,47

5 051 062,04

5 188 195,00

5 410 895,00

7 562,02

9 965,32

5 020,63

7 520,63

4 599 464,08

4 577 922,35

4 720 000,00

4 940 200,00

Dlhodobý finančný majetok

463 174,37

463 174,37

463 174,37

463 174,37

Obežný majetok spolu

263 696,91

408 729,67

310 885,00

288 800,00

454,95

617,12

940,00

1 050,00

23 871,98

22 078,09

21 410,00

19 400,00

0

0

0

0

15 074,71

17 851,96

13 135,00

12 050,00

224 295,27

368 182,50

275 400,00

256 300,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1 230,00

1 280,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

1 223,76

443,54
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b) za konsolidovaný celok
Názov

Majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2015 k 31.12.2016
5 447 389,58 5 577 315,10

Neobežný majetok spolu

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2017 na rok 2018
5 730 250,00 5 863 666,00

5 094 072,45

5 070 251,74

5 318 415,00

5 466 556,00

7 562,02

9 965,32

5 020,63

7 520,63

4 623 336,06

4 597 112,05

4 850 220,00

4 995 861,00

Dlhodobý finančný majetok

463 174,37

463 174,37

463 174,37

463 174,37

Obežný majetok spolu

351 662,08

505 246,85

410 185,00

395 330,00

1 634,50

1 550,94

1 650,00

1 980,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

0

0

15 074,71

20 740,35

13 135,00

12 050,00

334 952,87

482 955,56

395 400,00

381 300,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

0

0

1 655,05

1 816,51

1 650,00

1 780,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku obec
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2015 k 31.12.2016
5 335 121,14 5 460 235,25

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2017 na rok 2018
5 500 310,00 5 700 975,00

2 329 523,47

2 615 019,89

2 510 820,80

2 449 002,70

Oceňovacie rozdiely

0

0

0

0

Fondy

0

0

0

0

2 329 523,47

2 615 019,89

2 510 820,80

2 449 002,70

853 105,71

797 870,55

719 789,00

672 074,00

4 520,00

7 949,00

3 800,00

4 100,00

0

0

0

0

635 437,53

610 157,10

571 643,00

553 000,00

z toho :

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

69 418,28

71 986,55

72 520,00

79 100,00

143 729,90

107 777,90

71 826,00

35 874,00

2 152 491,96

2 047 344,81

2 269 700,20

2 579 898,30

b) za konsolidovaný celok
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2015 k 31.12.2016
5 447 389,58 5 577 315,10

Vlastné imanie

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2017 na rok 2018
5 730 250,00 5 863 666,00

2 312 262,70

2 613 151,82

2 634 860,60

2 480 104,80

Oceňovacie rozdiely

0

0

0

0

Fondy

0

0

0

0

2 312 262,70

2 613 151,82

2 634 860,60

2 480 104,80

982 203,63

915 445,50

824 189,00

801 899,00

4 520,00

7 949,00

3 800,00

4 100,00

0

0

0

0

Dlhodobé záväzky

637 661,52

611 575,33

570 043,00

598 725,00

Krátkodobé záväzky

196 292,21

188 143,27

178 520,00

163 200,00

Bankové úvery a výpomoci

143 729,90

107 777,90

71 826,00

35 874,00

2 152 923,25

2 048 717,78

2 271 200,40

2 581 662,20

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- významných prírastkov majetku:
Významný prírastok majetku v obci je nákup nakladača Hidromek s prídavnými zariadeniami,
rekonštrukcia ciest v obci, nákup pozemkov, zmeny a doplnky Územného plánu obce,
rekonštrukcia schodísk v bytovom dome s. č. 245, rekonštrukcia strechy na požiarnej zbrojnici,
rekonštrukcia MŠ s. č. 89 a nákup vežovej zostavy so šmýkačkou pre MŠ s. č. 89 a
rekonštrukcia strechy na požiarnej zbrojnici a pokles splátky istiny úverov. V základnej škole
nemali prírastok a ani úbytok majetku.
Najvýznamnejší prírastok a úbytok dlhodobého majetku bol vykázaný v konsolidovanej
účtovnej jednotke Obce Rudňany.
8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku obec
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

608,23

422,20

Pohľadávky po lehote splatnosti

14 466,48

17 429,76
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b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

608,23

422,20

Pohľadávky po lehote splatnosti

14 466,48

17 429,76

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- nárast/pokles pohľadávok
Oproti roku 2015 za konsolidovaný celok bol pokles daňových pohľadávok vo výške 186,03
EUR. Nárast nedaňových pohľadávok bol vo výške 2 963,28 EUR - nedoplatky na nájomnom
a službách, hlavne nedoplatky za vodu za bytové jednotky, nedoplatky na poplatku za
komunálne odpady u FO a PO.
Významnou pohľadávkou po ukončení súdneho sporu bola neuhradená faktúra firmy
Kovotvary Spiš s. r. o., Levoča vo výške 1 519,41 EUR zostatok pohľadávky, ktorá bola na
základe splátkového kalendára uhradená v roku 2016.
Obec Rudňany tvorila opravné položky k nevymožiteľným pohľadávkam a k pohľadávkam po
lehote splatnosti a tým bol pokles netto pohľadávok.
Základná škola neeviduje žiadne krátkodobé a dlhodobé pohľadávky.

8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku obec
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

704 855,81

682 143,65

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

833 953,73

799 718,60

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

b) za konsolidovaný celok

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- nárast/pokles záväzkov
Záväzky z dodávateľských faktúr boli uhradené v dobe splatnosti.
Pokles záväzkov v roku 2016 oproti roku 2015 bol v splátke istín z úverov zo ŠFRB
a bankového úveru VÚB.
Obec neeviduje záväzky po lehote splatnosti 60 dní.
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Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
Zostatok nesplateného dlhodobého úveru na 2 x 10 b. j.
/splatnosť 30 rokov zo ŠFRB do r. 2032/

v EUR
172 073,35

Mesačná splátka úveru, vrátane istiny a úrokov bola vo výške 1 249,02 EUR.
Zostatok nesplateného dlhodobého úveru na prestavbu 16 b. j. kolkáreň
/splatnosť 15 rokov z VÚB a. s. do r. 2020/

107 777,90

Mesačná splátka istiny úveru je pevná vo výške 2 996,00 EUR. Úroky z úveru
boli splácané mesačne z bežných výdavkoch transakcií verejného dlhu.
Zostatok nesplateného dlhodobého úveru na 29 b. j. Baňa Západ
/splatnosť 30 rokov zo ŠFRB do r. 2038/

461 453,42

Mesačná splátka úveru, vrátane istiny a úrokov bola vo výške 1 999,20 EUR.

Celkový zostatok nesplateného dlhodobého úveru /istiny/

741 304,67

Výdavkovými finančnými operáciami obec zabezpečila splácanie istín úverov:
zo Štátneho fondu rozvoja bývania - 20 bytových jednotiek s. č. 471,472
zo Štátneho fondu rozvoja bývania - 29 bytových jednotiek Baňa Západ s. č. 245
- z VÚB banky a. s. - 16 bytových jednotiek kolkáreň s. č. 125
Splácanie úrokov z úverov obec splácala z bežných výdavkov. Vývoj v ďalšom splácaní
úverov istiny a úrokov je krytá z príjmovej časti rozpočtu úhradou nájomného za obecné byty.
Obec pri splácaní istiny a úrokov a prepočítaní bežných príjmov spĺňa zákonnú hranicu 25%.
Celkové splátky úrokov z úverov za rok 2016 sú vo výške 16 325,41 € a v porovnaní s r. 2015
boli vo výške 19 122,33 € a v r. 2014 boli vo výške 22 217,06 €.
Celkové splátky istiny úverov za rok 2016 sú vo výške 62 262,29 € a v porovnaní s r. 2015
boli vo výške 61 687,29 € a v r. 2014 boli vo výške 61 196,01 €.
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9. Výsledok hospodárenia za 2016 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

1 753 271,21 1 771 906,83

Predpoklad
rok 2017

Predpoklad
rok 2018

1 909 960

2 050 250

50 – Spotrebované nákupy

194 789,35

216 244,57

208 200

213 330

51 – Služby

459 604,81

465 466,91

497 020

565 159

52 – Osobné náklady

487 803,80

506 015,20

555 800

595 000

1 007,20

997,46

1 020

1 040

160 182,38

95 043,41

145 232

160 283

273 991,63

297 465,29

305 260

313 480

27 226,33

24 752,85

24 220

23 850

0

0

0

0

148 650,49

165 914,15

173 200

178 100

15,22

6,99

8

8

1 933 675,76 2 057 403,25

2 033 160

2 192 770

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
61 – Zmena stavu vnút. 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

54 537,50

52 645,49

65 025

78 240

0

0

0

0

278,35

980,26

700

700

1 142 866,93 1 309 540,60

1 246 500

1 284 200

105 977,51

112 660,94

118 000

130 500

17 835,73

18 981,38

18 900

19 100

81,19

37,48

35

30

0

0

0

0

612 098,55

562 557,10

584 000

680 000

+ 180 404,55 + 285 496,42

+ 123 200

+ 142 520
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Výsledok hospodárenia kladný za rok 2015 v sume 180 404,55 EUR bol zúčtovaný na účet
428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Výsledok hospodárenia na akruálnom princípe účtovania t. j. rozdielom výnosov a nákladov
za rok 2016 je vo výške 285 496,42 EUR, ktorý bude zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov je nárast nákladov osobných a ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť, pokles
v službách a odpisoch a nárast významných výnosov daňových a výnosov z poplatkov
a pokles v zúčtovaní rezerv a OP a výnosu z transferov.
b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

2 846 921,91 2 906 335,46

Predpoklad
rok 2017

Predpoklad
rok 2018

3 044 960

3 200 250

50 – Spotrebované nákupy

400 042,21

387 432,11

405 575

413 200

51 – Služby

519 435,71

521 555,00

565 000

620 030

1 402 823,92 1 502 841,85

1 505 125

1 583 360

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
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
062 – 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

1 912,00

1 902,26

2 100

2 200

161 211,03

95 920,60

156 800

162 050

277 038,23

302 147,57

312 130

319 220

29 692,31

27 186,95

28 420

29 180

0

0

0

0

54 748,73

67 340,46

69 800

71 000

17,77

8,66

10

10

3 010 044,50 3 207 224,58

3 213 160

3 382 770

173 797,95

158 058,39

173 200

190 713

0

0

0

0

278,35

980,26

700

700

1 142 866,93 1 309 540,60

1 255 916

1 312 600

110 004,95

115 951,03

126 200

138 500

17 835,73

18 981,38

18 900

19 100
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66 – Finančné výnosy

92,46

45,39

44

37

0

0

0

0

1 565 168,13 1 603 667,53

1 638 200

1 721 120

+ 163 122,59 + 300 889,12

+ 168 200

+ 182 520

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

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov je nárast nákladov na materiál, osobné a ostatné náklady a nárast výnosov daňových,
z poplatkov a výnosov z transferov RO. Pokles nákladov je v službách a pokles výnosov je
v ostatných výnosov a v zúčtovaní rezerv a OP.
Obec Rudňany vykazuje náklady za rok 2016 vo výške 1 771 906,83 € a Základná škola
Rudňany vo výške 1 134 428,63 €.
Obec Rudňany vykazuje výnosy za rok 2016 vo výške 2 057 403,25 € a Základná škola
Rudňany vo výške 1 149 821,33 €.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR

1 052 230,58

OÚ Košice

Transfer
na
školstvo
ZŠ
normatívne
a nenormatívne finančné prostriedky
Transfer na školstvo pre predškolákov MŠ

MV SR

Prenesený výkon na matriku

6 307,51

MV SR

Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva

1 401,18

MV SR

Prenesený výkon na register adries

MDV a RR SR

Prenesený výkon štátnej správy na úseku
stavebného poriadku
Prenesený výkon štátnej správy na úseku
starostlivosti o životné prostredie
Prenesený výkon štátnej správy na úseku
pozemných komunikácií
Transfer na školské potreby v hmotnej núdzi

OÚ Košice

OÚŹP
MDV a RR SR
ÚP a SV

záškolácke

prídavky,

ÚP a SV

Transfer na
príjemca

ÚP a SV

Transfer na stravovanie pre žiakov a deti

6 727,00

9,00

osobitný

4 875,99
397,00
226,50
16 102,00
25 378,08

71 020,40

v hmotnej núdzi
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ÚP a SV

Transfer na vyplácanie sociálnych dávok

239 444,09

občanom v hmotnej núdzi
ÚP a SV

Dotácia na osobitného príjemcu

3 057,72

ÚP a SV

Dotácia na aktivačnú činnosť

12 145,16

ÚP a SV

Dotácia na chránenú dielňu

9 225,28

ÚP a SV

Dotácia na VPP – verejno-prospešné práce

48 700,22

ÚP a SV

Dotácia na komunitnú prácu

MV SR

Transfer na Voľby do NR SR v roku 2016

Implementačná agentúra
pre operačný program
Implementačná agentúra
pre operačný program
Celkom

Národný projekt
- terénna sociálna práca
Národný projekt
- komunitná práca

410,83
1 803,52
0
0
1 499 462,06

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec













Dotácia na prenesený výkon štátnej správy – matrika, trvalý pobyt, register adries,
stavebný úrad, pozemné komunikácia a životné prostredie
Transfer na terénnu sociálnu prácu a komunitnú prácu
Transfer pre predškolákov MŠ
Dotácia na vyplácanie sociálnych dávok
Dotácia na školské potreby v HN
Dotácia na osobitného príjemcu
Dotácia na záškolácke prídavky
Dotácia na aktivačnú činnosť
Dotácia na chránenú dielňu
Dotácia na VPP - verejno-prospešné práce
Dotácia na komunitnú prácu z ÚPaSV
Transfer na Voľby do NR SR v roku 2016

b) rozpočtová organizácia




Transfer na školstvo normatívne finančné prostriedky
Transfer na školstvo nenormatívne finančné prostriedky
Dotácia na hmotnú núdzu – stravovanie a školské potreby

10.2. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2013 a dodatku č. 1 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu
všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Obecný športový
klub Rudňany

- bežné výdavky na jarnú a jesennú časť
sezóny pre súťaže futbalového oddielu –„A“
mužstvo IV. liga JUH, „B“ mužstvo II. trieda
SOFZ, „Dorast III. liga PT a žiaci“ I.
A“ trieda SOFZ a na reprezentáciu obce na
motokrosovom podujatí CASSOVIA CUP.
- bežné výdavky na dokončenie oplotenia
farskej budovy v Rudňanoch vo výške
4 000 € a výmenu strešnej krytiny na kostole
sv. Klementa I., pápeža v Rudňanoch vo
výške 14 000 €.
- bežné výdavky na prenájom, réžiu a za
reprezentačné na výročnej a letnej schôdzi.

Rímskokatolícka
cirkev - Farnosť
Rudňany
Slovenský zväz
zdravotne postihnutých Rudňany
Banícky cech
Rudňany

Suma poskytnutých
prostriedkov
v EUR

38 000 EUR

18 000 EUR

800 EUR
- bežné výdavky na reprezentačné výdavky
pri usporiadaní akcie 14. ročníka „Banícky
Šachttág“ a náklady spojené s dopravou na
9.stretnutí baníckych miest a obcí Slovenska
v Gelnici.

Celkom

2 700 EUR

59 500 EUR

Dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 5/2013 a dodatku č. 1 o poskytnutí dotácií
z rozpočtu obce boli vyúčtované k 31.12.2016.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2016

v EUR

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
a) obec
Územný plán obce – zmeny a doplnky
Nákup pozemkov KNC par. č. 787/2, KNC par. č. 787/3
Rekonštrukcia ciest v obci
Nákup nakladača Hidromek a prídavné zariadenia
Nákup záberové reťaze na nakladač Hidromek
Rekonštrukcia strechy na požiarnej zbrojnici
Rekonštrukcia schodísk v bytovom dome s. č. 245
Rekonštrukcia MŠ s. č. 89 zadná časť budovy
Nákup vežovej zostavy so šmýkačkou

4 200,00
2 630,00
123 054,37
79 989,24
1 500,00
5 969,10
18 572,02
3 746,00
2 490,00

b) rozpočtová organizácia
Rozpočtová organizácia nemala kapitálové výdavky.

Celkom nadobudnutý majetok :

242 150,73
27

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec













Výstavba MŠ Rochus – spolufinancovanie
Rekonštrukcia komunitného centra - spolufinancovanie
Výstavba 48 b. j. v časti obce Zabijanec
Rekonštrukcia obecných ciest v obci
Úprava ciest a výtlkov miestnych komunikácií
Zateplenie bytoviek 24 b. j. s. č. 80, 20 b. j. s. č. 471,472
Zateplenie zdravotného strediska
Projektové dokumentácie
Nákup pozemkov
Oprava potokov a mostov
Výstavba ihriska
Oplotenie pri Základnej škole s. č. 96

b) rozpočtová organizácia
 Úprava tried za účelom výučby v budove s. č. 69 alokovaného pracoviska
 Maľovanie ŠJ pri ZŠ
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Audit účtovnej závierky
V súlade s § 9 odst. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení účtovnú závierku
obce overila audítorka Ing. Mária Kyselová, Matejovská 4094/54, 058 01 Poprad.
Audit z overenia účtovnej závierky konštatoval, že účtovná závierka poskytuje pravdivý
a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky Obce Rudňany, 053 23 Rudňany 234
k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu
podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Táto výročná správa konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Rudňany za rok 2016 vykazuje
riadnu a konsolidovanú účtovnú závierku za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016.
Účtovné závierky boli odovzdané do RIS.SAM v zákonom stanovenom termíne.
Vypracovala: Anna Šteinerová

Schválil: Miroslav Blišťan
starosta obce

V Rudňanoch, dňa 30.06.2017
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Súvaha za rok 2016
Výkaz ziskov a strát za rok 2016
Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016
Správa z auditu riadnej účtovnej závierky za rok 2016
Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016
Konsolidovaná Súvaha ROPO OV 1-01
Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát ROPO OV 2-01
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016
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