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1. Identifikačné údaje obce 

Názov:    Obec Drnava 

Sídlo:      049 42 Drnava 149 

IČO:     00328201 

Štatutárny orgán obce:  Tibor Balázs, starosta obce 

Telefón:    0587971112, 0905682944 

Mail:     obec.drnava@centrum.sk 

Webová stránka:   www.obecdrnava.sk 

 

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce:   Tibor Balázs 

Zástupca starostu obce :  Gabriel Bakos 

Hlavný kontrolór obce:  Ing. Ildikó Vámosová 

Obecné zastupiteľstvo:  

Miroslav Mazik 

    Jozef Bakoš 

Ing. Štefan Dányi 

Ing. Tibor Bulik 

Tímea Mátéová 

Hilda Tiszová 

      

Obecný úrad – administratíva 

Ildikó Šimonová 

Tímea Petrová 

Obecný úrad- údržba:  

Ladislav Imrich  

Natália Imrichová 

 

 

Identifikačné údaje o konsolidovaných  účtovných  jednotkách – rozpočtových 

organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky 

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky 
Základná škola s vyučovacím jazykom 

maďarským Drnava   

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky 049 42 Drnava 105 

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej 

jednotky 

01.07.2002 

 

Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku  

Priemerný počet zamestnancov  

konsolidovaného celku počas účtovného 

obdobia 

41 

mailto:obec.drnava@centrum.sk
http://www.obecdrnava.sk/


4 

 

z toho zamestnancov obce 12 

z toho zamestnancov ZŠ, ŠJ, ŠKD 29 

 z toho : Počet  vedúcich  zamestnancov  5 

 

3. 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.  

 

3.1 Geografické údaje 

Geografická poloha obce : obec leží  v krásnom prírodnom prostredí pod vrchom Somhegy, 

ktorý sa týči do výšky 800 m. Ďalšie známe miesto je Szörnyűkút, kde je nálezisko  niekoľko 

milión ročných skamenelín mušlí a iných drobných morských živočíchov. Je tu možnosť 

turistiky v celom okolí. 

 

Susedné mestá a obce : Kováčová, Lúčka, Bôrka, Lipovník 

 

Celková rozloha obce : 2691 ha 

 

Nadmorská výška : 376 m 

 

3.2 Demografické údaje  

Počet obyvateľov : k 31.12.2018 bol celkový počet obyvateľov 715 

 

Vývoj počtu obyvateľov : v priebehu roku sa počet obyvateľov menil nasledovne: počet 

narodených detí bol 13 z toho 7 chlapcov a 6 dievčat, prisťahovaných  občanov 15, 

odsťahovaných občanov 13, zomrelo 7 občanov. 

 

3.3 Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : K 19.12.2018 bolo v obci evidovaných nezamestnaných 85 občanom. 

Z celkového počtu je to 11,89 % 

Miera nezamestnanosti v Rožňavskom okrese bola 13,92 %, v Košickom kraji 8,17 %. 

 

3.4 Symboly obce 

Erb obce : v modrom štíte nad strieborným položeným vinohradníckym nožom hrotom nadol 

smerujúci strieborný lem lemeša, sprevádzaný z oboch strán jednou zlatou osemhrotou 

hviezdou  

 

Vlajka obce : pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/10), modrej (3/10), 

žltej (2/10) modrej (3/10), a bielej (1/10) Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi 

cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.  

 

Pečať obce : je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC DRNAVA. 

Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní 

pečiatok s obecnými symbolmi.  

Symboly obce Drnava sú evidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky. 
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3.5 História obce 

Najstaršia história Drnavy siaha podľa archeologických nálezov do mladšej doby bronzovej. V 

mieste súčasnej obce okolo potoka boli v minulosti len mokriny a močiare nevhodné na 

bývanie, preto si prví obyvatelia hľadali vhodnejšie polohy. Približne pred 2700 rokmi boli pre 

prvých obyvateľov najvhodnejšie podmienky a lúkach v sedle medzi Drieňovcom a planinou 

v oblasti zaniknutej stredovekej osady „Kornalipa“ na tzv. Mocsárke, kde sa rozprestieralo 

sídlisko ľudu kyjatickej kultúry. Vzhľadom na neskoršiu intenzívnu poľnohospodársku činnosť 

sa stopy po sídlisku ako aj stredovekej osade zahladili. Ich prítomnosť prezrádzajú hlavne hojné 

úlomky keramických nádob. Sídlisko strážilo mohutné hradisko na vrchole Drieňovca 

s celkovou opevnenou plochou až vyše 20 ha. Výber Drieňovca na stavbu hradiska nie je 

náhodný. Dominantný kopec s impozantným výhľadom na západ do rožňavskej kotliny, na juh 

na Horný vrch Silickej planiny, na východ do Bôrčianskeho sedla a hradisko Havraní kameň 

mal všetky predpoklady na vznik významného strediska doby bronzovej. Hradisko postavili na 

dôležitej V-Z ceste, ktorá viedla dolinou Slanej cez rožňavskú kotlinu smerom na východ do 

košickej kotliny. Neprístupné skalnaté zrázy a mimoriadne strmý svah z troch strán spoľahlivo 

chránili vrcholovú plošinu Drieňovca. Vzhľadom na charakter terénu je možné hradisko aspoň 

zhruba rekonštruovať. Prístupovú cestu na hradisko chránil miestami až trojitý prstenec valov, 

ktorý je miestami ešte stále vysoký okolo 2 m. Pôvodnú výšku najmohutnejšieho vnútorného 

valu je možné odhadnúť na 3 – 5 m. Stredný a vonkajší val boli nižšie. V krasových depresiách 

Drieňovca bolo v rámci hradiska vybudovaných minimálne 5 kruhových nádrží na 

zachytávanie vody. Ich priemer dosahoval približne 5 – 10 m. Intenzívne osídlenie vrcholovej 

časti dokazujú hojné úlomky keramiky na umelo vybudovaných terasách a plošinách. Okrem 

keramiky sa v krtincoch a vývratoch stromov podarilo nájsť úlomky kostí zvierat, kamene na 

brúsenie nástrojov, rohovcové čepieľky a ojedinele aj hlinený praslen. Pravdepodobne z oblasti 

Drieňovca pochádzajú aj bronzové spony uložené v Andrássyovských zbierkach v kaštieli 

Betliar. Hradisko z doby kyjatickej kultúry zanikalo pravdepodobne postupne. Nepriamo to 

dokazuje veľmi bohatý materiál bežnej dennej potreby a naopak veľmi chudobný nálezový 

materiál cennejších kovových predmetov a absencia tzv. depotov či ukrytých pokladov. 

Lokalita preto nie je obľúbená ani medzi hľadačmi pokladov. Ďalšiu, laténsku etapu (keltskú) 

osídlenia hradiska na Drieňovci dokumentujú železné spony, poškodená časť bronzového 

opaska a pravdepodobne aj zriedkavé nevýrazné úlomky čiernej tuhovanej keramiky. 

Nedostatok dôkazov zatiaľ nedovoľuje spájať prítomnosť Keltov so začiatkom ťažby železa 

v Drnave. Hojné úlomky trosky po tavení železnej rudy na tzv. Mocsárke a nález malého koláča 

surového železa ukrytého pod vápencovým bralom v sedle na tzv. Vörösakoly to však 

nevylučuje. Stavebné aktivity Keltov od skorších v dobe bronzovej nie je možné bez 

systematického archeologického výskumu. Preto by bolo príliš špekulatívne odhadovať či 

obývali Drieňovec trvale alebo len sezónne malá skupina ľudí. Výnimočné strategické 

postavenie na V-Z ceste si Drieňovec zachoval aj v stredoveku. Na jeho vrchole na mieste 

pravekého hradiska stál stredoveký hrádok. Podľa stop zachovaných v teréne sa jednalo asi o 

drevenú vežovitú stavbu so štvorcovým pôdorysom na kamenných murovaných základoch. 

Obytná veža bola obohnaná kamenným múrom s elipsovitým pôdorysom. Stredoveké 

opevnenie sa opieralo o pôvodný praveký val. Podľa maďarských zoznamov uhorských hradov 

mal hrádok na Drieňovci názov – Ördögvár (Čertov hrad). O hrade na Drieňovci existuje 

niekoľko legiend s rôznymi verziami. Jedna hovorí o sťahovaní hradu na Krásnohorský hradný 

kopec, druhá o údajnom útočisku kráľa Bela IV. po prehranej bitke s Tatármi a tretia o poklade 

pastiera Bebeka. Všetky legendy ako aj prvá písomná zmienka o Drnave ako banskej osade by 

mohli datovať existenciu hrádku na Drieňovci približne do 12. - 13. storočia. Existenciu 

stredovekého útočiska potvrdzujú aj nálezy kopijí počas opevňovacích prác z 2. svetovej vojny. 

Zaujímavý je nález mohutného stredovekého banského čakana s vyrazeným symbolom slnka. 

Krátke trvanie a zánik hrádku vzhľadom na absenciu písomných prameňov je možné datovať 
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do začiatku 14. storočia, kedy funkciu strážneho hradu ranogotickej cesty prebrala Krásna 

Hôrka. 

 

3.6 Pamiatky  

V obci sa nachádza pamätník padlým v I. a II. svetovej vojne. V rímskokatolíckom kostole sv. 

Mikuláša je umiestnená kazateľnica a hlavný oltár, ktoré sú považované za historické pamiatky. 

Na mieste, kde je súčasné futbalové ihrisko stála zlievareň na železnú rudu z obdobia 19. 

storočia, sa zachovala  časť vysokej pece. 

 

4. Plnenie funkcií obce – prenesené a originálne kompetencie 

 
4.1 Výchova a vzdelávanie  

 V školskom roku 2017/2018 Základnú školu s VJM navštevuje 174 žiakov. Hlavným 

cieľom školy je pripraviť rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na život, 

integrovať ich do našej spoločnosti. Na elimináciu nedostatkov na škole sme zaviedli 0. ročník, 

ktorý navštevujú 6 ročné školopovinné deti. Škola je žiakom nápomocná v riešení ich 

problémov, podporuje ich komunikáciu v maďarskom, slovenskom a cudzom jazyku,  

podporuje dobré správanie žiakov modernými vyučovacími metódami od 0. do 9. ročníka. Na 

riešenie sociálno – patologických javov a kriminality hľadáme účinné postupy. Spolupracujeme 

s PZ v Rožňave, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Rožňave, Okresným súdom 

v Rožňave, obcami Drnava, Krh. Podhradie, Bôrka, Lúčka, Lipovník  a ich starostami. 

 Výchovno – vzdelávacie výsledky žiakov z rómskych rodín sú podmienené pravidelnou 

školskou dochádzkou. Porušenie dochádzky riešime so zákonnými zástupcami v súlade s § 6, 

ods. 10 a 11. 

Hlavné úlohy školy v školskom roku 2017/2018: 

1. Naďalej venovať pozornosť   školskej   reforme a  tvorbe školských vzdelávacích programov   

    v zmysle  § 7,8 školského zákona č. 245/2008 Z.z. 

2. Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov za účelom skvalitňovania  

    pedagogického procesu v zmysle zákona číslo 317/200  Z.z. a vyhlášky č. 495/2009 Z.z.  

    o kontinuálnom vzdelávaní. 

3. Skvalitniť prácu MZ a PK, ohodnotiť finančne vedúcich. 

4. Prijímať opatrenia na zlepšenie pravidelnej školskej dochádzky. 

5. Zapojiť žiakov a pedagógov do pedagogických projektov. 

6. Aktivity, programy budeme využívať na posilnenie výchovy k zdravému životnému štýlu,  

    enviromentálnej výchove, dopravnej výchove atď.  

 Pozornosť venujeme školskej reforme a tvorbe školských vzdelávacích programov 

v zmysle § 7 a § 8 Zákona o výchove a vzdelávaní /školský zákon/, voliteľným predmetom: 

 

Voliteľné predmety v ročníkoch na 1. stupni 

1. A trieda maďarský jazyk a literatúra    2 hodiny 

  výtvarná výchova     1 hodina 

1. B trieda maďarský jazyk a literatúra    2 hodiny 

  výtvarná výchova     1 hodina 

2. A trieda maďarský jazyk     1 hodina 

  výtvarný výchova     1 hodina 

3. A trieda výtvarná výchova     1 hodina 

4. A trieda maďarský jazyk a literatúra    1 hodina 

  matematika      1 hodina 

Voliteľné hodiny, školský vzdelávací program na II. stupni: 

7. A trieda maďarský jazyk a maďarská literatúra  1 hodina 
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8. A trieda informatika      0,5 hodín 

  dejepis       1 hodina 

  výchova umením     0,5 hodín 

  regionálna výchova     1 hodina 

 

9. A trieda maďarský jazyk a maďarská literatúra  1 hodina 

  regionálna výchova     1 hodina  

  

 Školské vzdelávacie programy boli vybrané a prispôsobené žiakom a podmienkam 

školy. 

Škola vlastní dielňu, telocvičňu, cvičnú kuchynku pre žiačky, odbornú učebňu /M, F, Ch, B/, 

učebňu výpočtovej techniky, školský pozemok – záhradu. Žiaci a vyučujúci majú záujem 

o tieto predmety. Vedenie školy neustále zabezpečuje inf. techniku, nové moderné učebné 

pomôcky, didaktickú techniku, odbornú literatúru, beletriu, atď. 

Predmety školského vzdelávacieho programu boli vybrané pedagogickým kolektívom 

školy. Na základe týchto podmienok v záujme žiakov na prehlbovanie pohybových, výtvarných 

zručností, lepšie spoznať blízke okolie, domov, kultúrne a historické pamiatky, prírodné krásy. 

 Na vyučovacích hodinách vytvárame pozitívnu atmosféru, ktorá podporuje pocit istoty, 

motivuje rómskych žiakov k práci, k učeniu. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa 

monitorujeme správanie žiakov a ich zmeny. Prevenciu drogových závislostí realizujeme ako 

integrálnu súčasť výchovno – vzdelávacieho procesu. 

 Našou hlavnou úlohou bolo zabezpečiť ďalšie vzdelávanie učiteľov v rámci 

celoživotného vzdelávania za účelom skvalitňovania pedagogického procesu. 

 Na užitočné využitie voľného času žiakov škola zadelila všetkých žiakov do 

záujmových krúžkov, na škole funguje 11 krúžkov, sú to krúžky:  

1. Krúžok voľného času  - Mgr. Tímea Szabó  0. A ročník  10 

žiakov 

2. Krúžok tvorivosti  - Ing. Tímea Prekopová  0. B ročník    9 

žiakov 

3. Tvoríme a hráme sa - Mgr. Zuzana Orosz Die  1. A ročník  12 

žiakov 

4. Rozprávkovo   - Mgr. Anita Mariňáková 1. B ročník  12 

žiakov 

5. Nápadníček   - Mgr. Agnesa Dányiová  2. ročník  16 

žiakov 

6. Angličtina v každodenných situáciách – Mgr. Csaba Márton 3. ročník  14 

žiakov 

7. Krúžok šikovných rúk  - Judita Fábiánová  4. ročník  13 

žiakov 

8. Varíme - pečieme  - Mgr. Beáta Bučková   5. a 8. ročník dievčatá 20 

žiakov 

9. Športový krúžok  - Mgr. Ladislav Dusza  5.-9. ročník chlapci 20 

žiakov 

10. Informačný krúžok  - PaedDr. Emil Vanyo 5.-9.ročník chlapci, dievčatá  

           20 žiakov 

11. Literárny krúžok  - Mgr. Noémi Csehová  5.-9. ročník dievčatá 18 

žiakov 

 

 Vo výchovno – vzdelávacej činnosti významnú úlohu majú školské kluby 

s vychovávateľkami a asistent učiteľa, ktorí pracujú kvalifikovane. 
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 Škola má zariadenú učebňu výpočtovej techniky s 24 počítačmi pre žiakov II. stupňa, 

s interaktívnou tabuľou a premietačom. V jarnom období boli vymenené okná na poschodí pre 

I. stupeň na plastové.  

 Vyučovanie IKT sme rozšírili dvoma interaktívnymi tabuľami, škola tak vlastní 9 

interaktívnych tabúľ. Vybudovali sme učebňu výpočtovej techniky pre ISCED I s počtom 

počítačov 12. Z ušetrených prostriedkov bol opravený kotol na tuhé palivo v hodnote 6 000,- 

€.  Vedenie školy, riaditeľstvo základnej školy úzko spolupracuje so starostami obcí, najmä so 

zriaďovateľom, obcou Drnava. 

 

Správa o činnosti materskej školy v šk. r. 2017 – 2018 

V materskej škole je zapísaných 19 detí, z toho 1 po odklade školskej dochádzky. Učebnými 

osnovami sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho 

programu. Týmito plníme Sedem kruhov poznávania predškolákov. Rozvíjame kritické 

myslenie detí, vedieme ich k hodnoteniu svojho, i kamarátovho správania rôznymi 

edukačnými hrami, ako napríklad „Darujem ti kytičku, Keď očká nevidia, Malé myšky  

a mnohými ďalšími. Vedieme deti k ochrane zdravia, aj životného prostredia. Podporujeme 

radosť pri pohybových hrách na detskom ihrisku, učíme ich bezpečne sa kolobežkovať na 

školskom dvore. Výtvarnými prácami našich detí skrášľujeme interiér budovy našej škôlky. 

Želáme si, aby bol život detí v MŠ veselý, bezstarostný a radostný pre všetkých.   

 

4.2 Zdravotníctvo 

Zdravotná starostlivosť v obci je zabezpečená v budove Zdravotného strediska 

nasledovne: 

- detský lekár MUDr. Izabela Hriňáková 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej 

starostlivosti bude naďalej na úrovni roku 2018.   

 

4.3  Sociálne zabezpečenie 

Sociálne zabezpečenie pozostáva z poskytovania dotácie pre žiakov zo sociálne slabších rodín 

na stravu, školské potreby a cestovné. Obec je osobitným príjemcom sociálnych dávok, 

detských prídavkov  pre 10 osôb spolu pre 45 posudzovaných osôb. Sociálne dávky sa 

vyplácali v troch splátkach z dôvodu nevyužíva na účel,  na ktorý sa   poskytuje t. j. nehradí 

z nej výdavky na zabezpečenie základných   životných podmienok svojich a tiež členov 

domácnosti.  

 

4.4  Kultúra 
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:  

- Obecná knižnica 

- Csemadok MO 

- Folklórna tanečná skupina Borostyán  

- Klub dôchodcov  

 

Folklórny súbor Borostyán  
Občianske združenie Folklórny súbor Borostyán do roku 2018 pracovalo s deťmi, mládež ou 

aj s osobami nad 18 rokov v štyroch súboroch: FS Borostyán, MFS Borostyán, DFS 

Kincskereső a DFS Napraforgó. Pre veľký záujem o folklórny tanec staršej generácie sme sa 

rozhodli pre vytvorenie seniorského súboru, kde môžu tancovať záujemcovia vo veku od 30 

do 60 rokov. Názov nového súboru je Seniorský folklórny súbor Borostyán. Chceli sme vyjsť 

v ústrety aj ľudovým hudobníkom. Keďže v našom okolí nie je maďarská ľudová hudba, 

založili sme ľudovú hudbu Sajó Banda. 9 mladích nadaní h hudobníkov sa snaží osvojiť si 
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základy ľudovej hudby pod vedením maďarského hudobníka a učiteľa Jánosa Gelecséra zo 

Salgótarjánu.  

Občianske združenie organizuje viac každoročne sa opakujúcich akcií: Dobročinný ples 

Borostyán, tanečné domy v Rožňave aj v okolitých obciach, aby sa mohla ľudová kultúra 

dostať čím väčšiemu počtu obyvateľov celého Rožňavského okresu. V roku 2018 sme sa 

rozhodli vyhovieť rodinám s deťmi a po prvýkrát sme zorganizovali I. Rodinný ples 

Kincskereső. Súbory sa zúčastnili rôznych folklórnych festivalov na Slovensku a v zahraničí. 

V septembri 2018 si Mládežnícky folklórny súbor a Detský folklórny súbor Kincskereső 

zameral sily na celoštátnej súťaží Esterlánc, kde sa umiestnili v bronzovom pásme. Na tej istej 

súťaží získali naši sólisti Beáta Korintušová a Áron Krištóf zlaté pásmo.  

 

MO Csemadok  
Základná organizácia Csemadok-u v Drnave v zmysle štatútu napomáha udržiavať maďarskú 

národnostnú identitu, kultúru a sebavedomie občanov maďarskej národnosti žijúcich na území 

SR. Zameriava sa hlavne na organizovanie podujatí a spoluprácu  v oblasti kultúry. V roku 

2018 to bol poznávací zájazd spojený s oddychom v MR, spoluúčasť na organizovaní dní obce 

a Mikuláša pre deti. Koncom roka  to bola veselica na ukončenie starého v privítanie nového 

roka. 

Organizácia pracuje na báze dobrovoľnosti a vo  svojej činnosti hodná pokračovať aj 

v budúcnosti. 

  

Klub dôchodcov Drnava 

V klube dôchodcov máme 34 členov. Celoročne sa pravidelne stretávame každú nedeľu od 

16:00 hod. do 20:00 hod.. Zúčastňujeme sa na každom podujatí v obci. Najkrajším podujatím 

je blahoželanie jubilantom.  

Činnosť klubu sa zameriava na voľnočasové aktivity a oddych. Členovia sa zúčastnili na túre - 

bol to novoročný výstup na Pipíťku. Chodíme na výlety spojené s opekaním v okolí obce.  

 

4.5 Šport 
Futbalový klub Baník Drnava je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré 

jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v oblasti telovýchovy a športu, 

predovšetkým športového odvetvia  - futbalu. 

Hlavným poslaním futbalového klubu je vytvárať pre mladých športovcov podmienky na 

uspokojovanie športových záujmov, rozvoj pohybových a telesných zručností, ich športových 

schopností, teoretických vedomostí k spevňovaniu ich duševných a fyzických vlastností, k 

pozitívnemu formovaniu osobnosti a spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času. 

Futbal je hra pre všetkých a jediná športová disciplína, ktorá sa v obci vykonáva masovo a 

pravidelne. Dôvodom jeho popularity sú jednoduché pravidlá a minimálna náročnosť na 

vybavenie. Poslaním  Futbalového klubu Baník Drnava je vytvárať také podmienky, aby sa deti 

z Drnavy a blízkeho okolia mohli zlepšovať a zdokonaľovať vo svojich športových 

a futbalových návykoch. Futbalový klub sa snaží prostredníctvom futbalu dopriať deťom 

zážitky z úspechov, naučiť ich prekonávať prekážky. Tímový duch a radosť z hry sú 

základnými hodnotami nášho klubu a všetci naši hráči sú hrdí na svoje dresy, ktoré nosia 

a reprezentujú našu obec.                                                                                 

 

Činnosť Futbalového klubu Baník Drnava v roku 2018 riadil sedemčlenný  výkonný výbor a 

to:  tajomník Tibor Bulik – štatutárny zástupca klubu, hospodárka Eleonóra Buliková a ostatní 

členovia výboru a to Gabriel Bakoš, Kilián Šoltés, Július Tisza, Sylvia Krajňáková a Karol 

Bakoš. 

Futbalový klub Baník Drnava  má tri družstvá:  
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Družstvo starších žiakov,  

ktoré súťaží v okresnej súťaži.  

Družstvo žiakov trénuje Štefan Dányi.  

Družstvo dorastu,  

ktoré vedie dlhodobo Gabriel Bakoš.  

Dorastenci súťažia v krajskej súťaži - III. liga košicko-gemerská skupina.  

Družstvo dospelých  
súťaží v I. triede okresného majstrovstva. Táto súťaž je najvyššia okresná súťaž. 

Dospelých trénuje taktiež Gabriel Bakoš. 

Rok 2018 sa začal novoročným halovým futbalovým turnajom v školskej telocvični v Drnave, 

ktorý sa uskutočnil už 30.12.2017. Turnaja sa zúčastnili dospelí a dorastenci nášho klubu.  

V zimných mesiacoch žiaci, dorastenci a dospelí pravidelne trénovali v telocvični. V marci 

dorastenci a dospelí hrali prípravné zápasy s inými futbalovými klubmi. Takto prebiehala zimná 

príprava futbalistov na jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018.  

V celom súťažnom ročníku 2017/2018, ktorý trval od augusta 2017 do júna 2018,  

mužstvo dospelých sa umiestnilo na výbornom 3. mieste zo 14 účastníkov  

s bilanciou 13 výhier, 3 remízy a 6 prehier so skórami 83:61 a so 43 bodmi.  

Najlepším strelcom  v mužstve dospelých sa stal Kilian Šoltés  s 20 gólmi. 

mužstvo dorastu sa umiestnilo na 11. mieste zo 14 účastníkov  

s bilanciou 9 výhier, 4 remízy a 13 prehier so skórami 68:102 a s 31 bodmi. 

Najlepším strelcom v mužstve dorastu bol Timotej Lipták s 30 gólmi. 

mužstvo žiakov sa umiestnilo na poslednom 7. mieste s bilanciou 12 prehier so skórami 23:122.  

Súťažný ročník 2017/2018 môžeme hodnotiť ako dobrý. 

Veľmi dobré výsledky dospelých a dobré výsledky dorastu sme dosiahli množstvom aj kvalitou 

hráčov (dospelí 25 a dorast 22 hráčov). 

Neuspokojivé výsledky žiakov zase sú spôsobené mladými neskúsenými žiakmi ako aj 

nedostatočným počtom žiakov na zápasoch (za sezónu sa vystriedalo až 19 žiakov – pre 

choroby a iné príčiny však stále nehrali). 

5. augusta 2018 sa začala nová sezóna 2018/2019. Do súťaže sme opäť prihlásili všetky tri 

družstvá – dospelí, dorast a žiaci. V jesennej časti, ktorá trvala od augusta 2018 do novembra 

2018, mužstvá odohrali všetky plánované zápasy.  

Na plynulý chod celej sezóny najväčšiu finančnú pomoc Futbalovému klubu Baník Drnava 

poskytuje Obec Drnava formou dotácie vo výške 4000 EUR, za ktoré patrí veľké poďakovanie. 

Z dotácie sú hradené štartovné, odmeny pre rozhodcov, delegátov, poplatky, internet, športové 

potreby, dresy, zdravotnícky materiál, cestovné a iné výdavky spojené s činnosťou futbalového 

klubu.  

Klub má aj vlastné prostriedky ako vstupné zo zápasov, dary a materiálne dary, za čo je 

potrebné tiež sa poďakovať. 

Veľké poďakovanie patrí všetkým hráčom, ktorí svojou aktívnou hrou prispeli k šíreniu 

dobrého mena nášho klubu, ďalej funkcionárom, rodičom, ktorí neustále pomáhajú a v 

neposlednom rade všetkým vytrvalým fanúšikom, ktorí podporujú naše družstvá ako doma tak 

aj na ihriskách súperov.  

 

4.6 Hospodárstvo  

Poskytovatelia služieb v našej obce: 

Slovenská pošta š.p., Miroslav Anna – autoopravovňa, Sylvia Krajnyáková – kaderníctvo,  

Hostinec Kömi – Alica Kömleiová, Kaviareň Yahoda s.r.o. Miroslav Szabó, Mikulás Csatlós 

– predajňa použitého textilu. 

Obchody s potravinami Jednota Coop Revúca, Zdenka Farkašová 

Služby v oblasti lesného hospodárstva poskytuje f. Batlex s.r.o. Drnava.   
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5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa .19.12.2017 uznesením č.16/2017 

Rozpočet bol zmenený šesťkrát: 

 

Obec Drnava 
 

EVIDENCIA ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ za rok 2018 

schválenie rozpočtu 19.12.2017,  uz.č. 16/2017 

 
P. č. rozp. 

opatrenia 

Dátum zmeny Rozpočtové 

opatrenie 

V súlade s § 14 

písm. a) / b) / c) 

Zmena 

v príjmoch 

v € 

Zmena vo 

výdavkoch 

v € 

1 30.06.2018 Zmeny rozpočtu 

rozpočtovým 

opatrením 

1/2018 

 +6 000 

-6 000 

2 03.09.2018 Zmena rozpočtu 

uznesením č. 

2/2018 

 +85 145 

-85 145 

3 03.09.2018 Čerpanie 

rezervného 

fondu 

+24 095,80 +24 095,80 

4 17.10.2018 Návrh na zmenu 

rozpočtu 

uz.17.10.2018 

+30 000 -30 000 

5 17.10.2018 Rozpočtové 

opatrenie č. 

3/2018 

 +1 800 

-1 800 

6 01.12.2018 Rozpočtové 

opatrenie č. 

4/2018 

 +30 480 

-30 480 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018  

 

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 
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Príjmy celkom 1 065 62424,00 1 292 140,41 

z toho :   

Bežné príjmy 851 425,00 958 901,25 

Kapitálové príjmy 161 309,00 137 496,93 

Finančné príjmy 46 490,00 125 814,35 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 6 400,0 69 927,88 

Výdavky celkom 1 065 624,00 1 292 140,41 

z toho :   

Bežné výdavky 427 900,00 420 899,98 

Kapitálové výdavky 176 724,00 228 173,94 

Finančné výdavky 8 000,00 8 004,00 

Výdavky RO s právnou subjekivitou 453 000,00 635 062,49 

Rozpočtové hospodárenie obce 0 0 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018  
 

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 292 140,41 1 287 443,18 99,64 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov .1 292 140,41 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 1 287 443,18 EUR, čo predstavuje  99,64 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

958 901,25 974 535,95 102 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 958 901,25 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

974 535,95 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

308 871,00 327 130,21 106 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 283 321,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 293 755,58 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 104 %.  

 

Daň z nehnuteľností 
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Z rozpočtovaných 17 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 22 542,19 EUR, 

čo predstavuje plnenie na 132 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18 706,27 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 3764,87 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 71,05 EUR. 

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  17 589,38 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 

4 921,05 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 

6 391,62 EUR. 

 

Daň za psa  586,66 eur. 

Daň za užívanie verejného priestranstva 39,00 eur. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 9 851,88 eur. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

29 450,00 21 652,47 74 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 29 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 21 652,47 EUR, 

čo je 74 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 1763,00 EUR, príjem 

z prenajatých pozemkov v sume 1 300,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov v sume 2 881,74 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 647,50 EUR, čo je 

32 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek 1 220,38 eur 

a príjem z RZZP celkom 2 888,47 eur.  

 

c) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 620 580,25 EUR bol skutočný príjem vo výške 

625 753,27 EUR, čo predstavuje 101 % plnenie. 

 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo školstva 461 827,25 Dotácia pre zš, mš 

ÚPSVaR 16 473,90 Osobitný príjemca sociálnych 

dávok 

ÚPSVaR 5 976,00 Dotácia na školské potreby 

ÚPSVaR 24 637,70 Dotácia na stravu pre soc. Znev. 

deti 

ÚPSVaR 255,64 Dotácia – výkon osob. príjeca 

Ministerstvo vnútra 1 657,48 Evidencia obyvateľov 

Ministerstvo vnútra 423,86 Dotácia na voľby 

ÚPSVaR 43 144,11 Na aktivačnú činnosť 

Ministerstvo vnútra SR 888,69 Na stavebné konanie, ŽP, 

dopravné 

Ministerstvo vnútra SR 70 468,64 Účelový fond  
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Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

137 496,93 143 496,93 104 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 137 496,93 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 143 496,93 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 137 496,93 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 143 496,93 EUR, 

čo predstavuje 104 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra SR 137 496,93 Projekt Zberný dvor, nákup 

traktora 

Ministerstvo vnútra SR 6 000,00 Oprava strechy  

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

125 814,35 125 621,25 100 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 125 814,35 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2018 v sume 125 621,25 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

 

V roku 2018 bol prijatý úver v sume 50 000 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa 

13.6.2018 uznesením č. 13/2018 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 14/2018zo dňa 13.6.2018 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 2 500,00 EUR, nákup štiepačky. V skutočnosti bolo plnenie v sume 

2 500,00 EUR.  

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 17/2018zo dňa 13.6.2018 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 20 795,78 EUR, obnova asfaltového povrchu MK. V skutočnosti bolo 

plnenie v sume 20 795,78 EUR.  

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

69 927,88                   42 946,09                61 
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Z rozpočtovaných bežných  príjmov 69 927,88 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

42 946,09 EUR, čo predstavuje  61 % plnenie.  

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                          42 946,09 EUR 

  

Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0                   0                0 

 

Príjmové finančné operácie:  

 Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0 842 96  

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  
 

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

1 292 140,41 1 221 973,00 95 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 292 140,41EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 1 221 973,00 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

420 899,98                   399 872,59                95 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 420 899,98 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 399 872,59 EUR, čo predstavuje  95 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 140 816,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 

138 222,33 EUR, čo je 98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych 

subjektov. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 
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Z rozpočtovaných výdavkov 54 595,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

48 144,45 EUR, čo je 88 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 204 248,98 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

192 078,97 EUR, čo je  94 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako 

sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 

nájom a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 20 400,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

20 613,20 EUR, čo predstavuje 101 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 840,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 813,64 

EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

228 173,94                   231 043,97                101 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 228 173,94 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume 231 043,97 EUR, čo predstavuje 101 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Výstavba zberného dvora a nákup traktora s príslušenstvom 

Z rozpočtovaných  144 733,60 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 144 733,60 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

b) Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Z rozpočtovaných 70 795,78 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 70 795,78 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

8 004,00                   8 004,00                100 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 8 004,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume 8 004,00 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 



17 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 8 004,00 EUR na splácanie istiny 

z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 8 004,00 EUR, čo 

predstavuje 100 %.  

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

572 062,49                  552 317,61 

 
               97 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 572 062,49 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 552 317,61, čo predstavuje  92 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                          552 317,61 EUR 

 

Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

0                   0                0 

 

Základná škola s VJM nemala kapitálové výdavky.  

 

Finančné operácie 

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

63 000                   30 734,83 49 

 

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 1 017 482,04 

z toho : bežné príjmy obce  974 535,95 

             bežné príjmy RO 42 946,09 

Bežné výdavky spolu 952 190,20 

z toho : bežné výdavky  obce  399 872,59 

             bežné výdavky  RO 552 317,61 

Bežný rozpočet 65 291,84 
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Kapitálové  príjmy spolu 143 496,93 

z toho : kapitálové  príjmy obce  143 496,93 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 231 043,97 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  231 043,97 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -87 547,04 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -22 255,20 

Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00 

Príjmové finančné operácie  126 464,21 

Výdavkové finančné operácie  38 738,83 

Rozdiel finančných operácií 87 725,38 
PRÍJMY SPOLU   1 287 443,18 

VÝDAVKY SPOLU 1 221 973,00 

Hospodárenie obce  65 470,18 
Vylúčenie z prebytku/ 32 943,20 

Upravené hospodárenie obce 32 526,98 

 

Výsledok hospodárenia obce zistený podľa ustanovení § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 

583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov z rozpočtového hospodárenia z bežného 

a kapitálového rozpočtu za rok 2018 je schodok  -22.255,20 €.  

Schodok rozpočtu obce zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, 

sa upravuje – zvyšuje o: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené v sume 32.943,20 €. 

 

Takto zistený výsledok hospodárenia je schodok vo výške - 55.198,40 €, sa vysporiada zo 

zostatku finančných operácií, ktorý bol zistený podľa § 15 ods. 1 písm. c/ zákona 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  

Zostatok finančných operácií bol v roku 2018 v sume 87.725,38 €. /87.725,38 – 55.198,40 = 

32.526,98 €/ 

       V zmysle týchto skutočností sa navrhuje tvorba rezervného fondu za rok 2018 zo zostatku 

finančných operácií vo výške 32.526,98 €. 

 

Tvorba a použitie prostriedkov fondov 

 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018  52 317,05       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  20 024,18      
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                  rozpočtový rok  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

  

49 183,79       

KZ k 31.12.2018 23 157,44       

 

ROK tvorba uznesenie použitie uznesenie zostatok 

2007 3 133,37 
15/2008 zo dňa 

26.06.2008 
0    3 133,37 

2008 3 995,08 
18/2009 zo dňa 

25.06.2009 
7 128,45 

21/2009 zo dňa 

25.06.2009 
 0 

2009 32 984 
16/2010 zo dňa 

29.06.2010 
14 291,17 

27/2010 zo dňa 

02.11.2010 
18 692,83 

2010 0   18 692,83 
9/2011 zo dňa 

11.04.2011 
0 

2011 18 373 
12/2012 zo dňa 

27.06.2012 
18 373 

12/2012 zo dňa 

27.06.2012 
0 

2012 25 582,79 
11/2013 zo dňa 

26.06.2013 
15 723,67 

11/2013 zo dňa 

26.6.2013 
9 919,12 

2013 
16 978,57 

8/2014 zo dňa 

19.6.2014 
26 897,69 8/2014 zo dňa 

19.6.2014 
0 

2014 
16 636,17 

27/2015 zo dňa 

24.06.2015 
    16 636,17 

2015 
10 987,10 

7/2016 zo dňa 

29.6.2016 
4 928,79 

13/2016 zo dňa 

07.09.2016 
22 694,48 

2016 
36 622,57 

6/2017 zo dňa 

21.06.2017 
7 000,00 

19/2017 zo dňa 

19.12.2017 
52 317,05 

2017 
20 024,18 

12/2018 zo dňa 

13.06.2018 
49 183,79 

17/2018 zo dňa 

25.7.2018 
23 157,44      

 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 2 940,13 

Prírastky - povinný prídel -    1,5    %                    4 818,01 

Úbytky   - stravovanie                     1 798,80 

               - regeneráciu PS, dopravu               390,00 

   -odmeny  4 085,63 
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               - ostatné úbytky                                                186,00 

KZ k 31.12.2018 1 297,71 

 

5.3 Rozpočet na roky 2019 – 2021 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet  na 

rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Príjmy celkom 1 287 443,18 905 000 876 000 876 000 

z toho :     

Bežné príjmy 974 535,95 991 000 876 000 876 000 

Kapitálové príjmy 143 496,93 0 0 0 

Finančné príjmy 126 464,21 24 000 0 0 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
42 946,09 0 0 0 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet  na 

rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Výdavky celkom 1 221 973,00 905 000 876 000 876 000 

z toho :     

Bežné výdavky 399 872,59 325 448 296 448 296 448 

Kapitálové 

výdavky 
231 043,97 0   

Finančné výdavky 38 738,83 24 000 24 000 24 000 
Výdavky RO 

s právnou 

subjektivitou 

552 317,61 555 552 555 552 555 552 

 

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok 

6.1 Majetok 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2018  v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Majetok spolu 1 421 019,18 1 603 428,64 

Neobežný majetok spolu 1 297 439,00 1 495 228,41 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 
Dlhodobý hmotný majetok 1 151 104,29 1 348 893,70 
Dlhodobý finančný majetok 146 334,71 146 334,71 

Obežný majetok spolu 122 988,18 105 595,84 
z toho :   
Zásoby 0 0 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 265,00 2 430,52 
Dlhodobé pohľadávky 47,97 1 945,65 
Krátkodobé pohľadávky  17 130,20 11 724,57 
Finančné účty  104 499,29 89 495,10 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 45,72 0 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  592,00 2 604,39 
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6.2 Zdroje krytia 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu   

Vlastné imanie  1 421 019,18 1 603 428,64  
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0 0 
Fondy 0 0 
Výsledok hospodárenia  677 474,23 691 964,02 

Záväzky 92 082,86 130 753,97 
z toho :   
Rezervy  850,00 850,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 26 414,90 28 937,50 
Dlhodobé záväzky 3 247,27 1 810,83 
Krátkodobé záväzky 21 570,69 17 159,64 
Bankové úvery a výpomoci 40 000,00 81 996,00 

Časové rozlíšenie 651 462,09 780 710,65 

 

 

6.3. Pohľadávky 

pohľadávky a  opravné položky     

      50% 100%   

OPRAVNÉ 
POLOŽKY           

účet dlžná suma 
 z toho rok 

2018 
z toho rok 2013-

2017 staršie   

daň za psa            833,93              100,00                     395,00              338,93       

319 01                     197,50              338,93            536,43     

daň z nehnuteľnosti          6 391,62            1 234,15                  2 763,96           2 393,51       

319 02                  1 381,98           2 393,51          3 775,49     

daň z ubytovania                   -                       -                         -         

319 03                            -                       -       

spolu 319          7 225,55            1 334,15                  3 158,96           2 732,44     4 311,92 

            

nájomné          4 527,84              365,90                     661,88           3 500,06       

318 01                     330,94           3 500,06     3 831,00 

vodné            289,96              228,80                       61,16         

318 02                       30,58                     -                30,58     

televízny kábelový 
rozvod          3 840,36              492,00                  1 316,04           2 032,32       

318 03                     658,02           2 032,32          2 690,34     

tuhý komunálny 
odpad        12 859,06            2 094,45                  6 801,41           3 963,20       

318 04                  3 400,71           3 963,20          7 363,91     

cintorínsky poplatok            126,00                     -                       126,00                     -         
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318 05                       63,00                     -                63,00     

spolu 318        21 643,22            3 181,15                  2 165,08           5 532,38     13 978,83 

 

 
 

    
6.4 Záväzky 

 

 k 31.12.2018 evidujeme tieto záväzky: 

- voči bankám                  81 996,00   EUR 

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) 0   EUR 

- voči dodávateľom                    1 908,36   EUR 

- voči štátnemu rozpočtu                        28 937,50   EUR 

- voči zamestnancom                 6 977,19   EUR 

- voči poisťovniam        4 371,12   EUR 

- voči daňovému úradu                                                    734,81   EUR 

- ostatné  3 168,16   EUR 

 

7. Hospodársky výsledok za konsolidovaný celok 

 

     

Číslo účtu 

Tržby 
a výrobné 
náklady  

príspevkových 
organizácií 

Číslo riadku 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c 1 2 

601 
Tržby za 
vlastné 

výrobky 
001 0 0 

602 
Tržby z predaja 

služieb 
002 37 612,43 40 538,32 

604 Tržby za tovar 003 0 0 

613 
Zmena stavu 

výrobkov 
004 0 0 

632 Daňové výnosy 005 313 597,43 279 808,58 

633 
Výnosy z 
poplatkov 

006 11 857,16 9 572,79 

641 
Tržby z predaja 
dlh.nehm m.a 
dlh. Hmot.maj 

007 0 0 

648 
Ostatné výnosy 
z prevádzkovej 

činnosti 
008 19 536,42 69 539,00 

652 
Zúčtovanie 
zákonných 

rezerv 
009 850 850,00 
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653 

Zúčtovanie 
ostatných 

rezerv 
z prevádzkovej 

činnosti 

010 0  

658 

Zúčtovanie 
ostatných 
opravných 
položiek 

z prevádzkovej 
činnosti 

 3 392,66  

662 Úroky 011 0 0,01 

665 

 Výnosy 
z dlhodobého 

finančného 
majetku 

012 1 763,60 0 

678 
Ostatné 

mimoriadne 
výnosy 

013 0  

69x 

Výnosy z 
transferov zo 

ŠR, EU, 
ostatných 
subjektov 

013 636 928,08 518 762,09 

 Tržby celkom 014 1 025 537,78 924 549,11 

 
 

501 

 
 

Spotreba 
materiálu 

 
 

015 
84 753,83 69 022,79 

502 
Spotreba 
energie 

016 44 497,63 42226,28 

503 

Spotreba 
ostatných 

neskladovateľn
ých dodávok 

018 0 0 

504 Predaný tovar 019 0 0 

511 
Opravy a 

udržiavanie 
020 33 767,26 28403,52 

512 Cestovné 021 315,92 330,65 

513 
Náklady na 

reprezentáciu 
022 876,28 1218,85 

518 Ostatné služby 023 112 511,96 44233,55 

521 
Mzdové 
náklady 

024 440 603,76 408429,35 
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524 
Zákonné 
sociálne 
poistenie 

025 151 220,77 142350,49 

525 
Ostatné 
sociálne 
poistenie 

026 3 850,16 3708,25 

527 
Zákonné 
sociálne 
náklady 

027 10 795,56 11677,60 

528 
Ostatné 
sociálne 
náklady 

028 166,70 0 

531 
Daň z 

motorových 
vozidiel 

029 0  

532 
Daň z 

nehnuteľností 
030 0  

538 
Ostatné dane a 

poplatky 
031 1 047,05 0 

546 
Odpis 

pohľadávky 
032 0 0 

548 

Ostatné 
náklady na 

prevádzkovú 
činnosť 

033 61 833,03 67102,34 

551 

Odpisy 
dlhodobého 

nehmotného a 
dlhodob. 

hmotného 
majetku 

034 39 935,90 28627,19 

553 

Tvorba 
ostatných 

rezerv z prev. 
Činnosti 

035 850,00 850,00 

558 

Tvorba 
ostatných 
opravných 
položiek 

z prev.  činnosti 

 14 935,47 8678,60 

562 úroky 036 430,64 134,74 

568 
Ostatné 
finančné 
náklady 

037 2 767,21 2314,88 
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585 
Náklady na 
transfer z 

rozpočtu obce 
038 7 504,40 7491,40 

586 
Náklady na 
transfer z 

rozpočtu obce 
039 169,14 612,64 

 
Náklady 
celkom 

040 1 012832,67 867413,07 

 
Hospodársky 
výsledok pred 

zdanením 
041 12 705,11 57136,04 

 
Splatná daň z 

príjmov 
042  263,85 

 
Výsledok 

hospodárenia 
po zdanení 

044 12 705,11 56872,19 

     

8. Ostatné dôležité informácie 

 

8.1 Prijaté granty a transfery 

 

a)  

Poskytovateľ, účel Poskytnuté 

prostriedky 

Čerpané Zostatok 

Ministerstvo školstva 

Dotácia na činnosti ZŠ 

455 734,61 432 797,11 22 937,50 

Ministerstvo školstva 

Dotácia na činnosť MŠ 

2 142,00 2 142,00 0 

ÚPSVaR, Prídavok na 

dieťa – osob. príjemca 

3 834,24 3 834,24 

 

0 

ÚPSVaR, Dávky 

v hmotnej núdzi 

12 639,66 12 639,66 0 

KSÚ Košice, Dotácia na 

stav. Konanie, ŽP, 

dopravu 

888,69 888,69 0 

ÚPSVaR, Dotácia na 

školské potreby 

5 976,00 5 976,00 0 

ÚPSVaR, Dotácia na 

stravné 

24 637,70 24 637,70 0 

ÚPSVaR, Osobitný príj. 

dávok 

255,64 255,64 0 

Ministerstvo vnútra, 

Dotácia na EO, PZ 

1 657,48 1 657,48 0 

Ministerstvo vnútra 

Dotácie na voľby 

423,86 423,86 0 

ÚPSVaR, Malé obecné 

služby 

43 144,11 43 144,11 0 

Ministerstvo vnútra SR 186 071,32 186 071,32 0 
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Ministerstvo vnútra SR 21 894,25 21 894,25 0 

Ministerstvo financií 6 000,00 6 000,00 0 

 

8.2 Poskytnuté dotácie 

 

Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 

 

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN  o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

€ 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - 

stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Futbalový klub FK Baník Drnava - bežné 

výdavky na jarnú a jesennú časť súťaže zml. 

č. 9/2018 zo dňa 18.4.2018 

4 000,00 4 000,00 0 

Mesto Rožňava, Centrum voľného času zml. 

č. 2/2018 zo dňa 4.1.2018 

204,40 204,40 0 

Občianske združenie Folklórny súbor 

Borostyán zmluva č. 10/2018 zo dňa 

18.4.2018 

3 000,00 3 000,00 0 

ZO Csemadok Drnava – zmluva č. 30/2018 

zo dňa 17.12.2018 

300,00  300,00 0 

 

8.3 Významné investičné akcie v roku 2018 

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. Čerpala prostriedky 

poskytnuté na základe zmluvy z roku 2017. 

V roku 2017 uzavrela zmluvu so štátnymi fondmi „Zmluva o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku“ číslo zmluvy ZM_SEP-IMRK2-2017-001232 

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností 

medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:  

 

Názov projektu :     Zberný dvor Drnava a sanácia skládky v Drnave  

Kód projektu v ITMS2014+ :   312061G932  

Miesto realizácie projektu :    Východné Slovensko, Košický kraj, okres Rožňava, obec 

Drnava  

Výzva - kód Výzvy :   OPLZ-PO6-SC611-2017-1  

Použitý systém financovania :   predfinancovanie a refundácia  

Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to 

poskytnutím NFP za predpokladu dodržania dohodnutých podmienok realizácie Projektu v 

rámci:  

Operačný program: Ľudské zdroje  

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja  
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Prioritná os: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 

komunít  

Investičná priorita: Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie 

zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach Špecifický cieľ: Rast počtu 

rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania 

 

V roku 2018 obec prijala bankový úver na rekonštrukciu miestnych komunikácií  v sume 

50 000,00 € s úrokovou sadzbou 0,85 %  na základe uznesenia zastupiteľstva č.17/2018 zo 

dňa 25.07.2018.  

 

8.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

a) obec 

-  Pokračovanie v rekonštrukcii miestnych komunikácií, mostov, obecných budov 

 

b) rozpočtová organizácia 

-  Zamerať sa na údržbu budov ZŠ, ktoré od svojho postavenie v roku 1968 neprešli 

významnejšou rekonštrukciou. 

 

8.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

Vypracoval:     Ildikó Šimonová                             Predkladá: Tibor Balázs 

 

V Drnave dňa 10.11.2019 

 

Prílohy: 

 

 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz 

ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  

 Správa nezávislého audítora 

 

 

 

 


