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Príhovor

                               
          Vážené dámy, vážení páni

          Dostáva sa Vám do rúk Výročná správa so štandardnou štruktúrou informácií o 
hospodárení Obce Kobeliarovo za rok 2014.

          Poďakovanie patrí všetkým našim zamestnancom, členom obecného zastupiteľstva a  
občanom, ktorí svojim dielom a prácou prispeli k rozvoju Obce Kobeliarovo.

   Jaroslav Nemčko
                                                                                         starosta obce
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1. Základná charakteristika obce

Obec  Kobeliarovo  je  samostatný  územný  samosprávny  celok  SR,  ktorá  združuje  osoby  s 
trvalým pobytom na  jej  území.   Je  právnickou  osobou,  ktorá  za  podmienok  ustanovených 
zákonom  samostatne  hospodári  so  zvereným  a  vlastným  majetkom  a so  zverenými    a 
vlastnými  finančnými  príjmami.  Najdôležitejšou  úlohou  obce  pri   výkone  samosprávy  je 
starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľov.
Základným  nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  v príslušnom   rozpočtovom  roku  je 
rozpočet  obce,  ktorým sa  riadi  financovanie  úloh  a funkcií  obce.   Vyjadruje  samostatnosť 
hospodárenia  obce,  obsahuje  príjmy  a výdavky,  v  ktorých  sú  vyjadrené  finančné  vzťahy 
k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce ako aj 
k obyvateľom žijúcim na území obce.  Obsahuje tiež zámery a  ciele,  ktoré obce realizuje  z 
výdavkov svojho rozpočtu.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov.  Predkladaná  výročná  správa  sa  vyhotovuje  v zmysle  §  20  uvedeného  zákona. 
Postupy  účtovania  pre  obce  upravuje  Opatrenie  MF  SR  č.  MF/16786/2007-31  a č. 
MF/25189/2008-311.

1.1 Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky Obec Kobeliarovo
Sídlo účtovnej jednotky Kobeliarovo č. 78, 049 23 Nižná Slaná
Právna forma Právnická osoba – obec, ktorá sa riadi 

zákonom  č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  a Ústavou SR

Dátum založenia/zriadenia 1991
Spôsob založenia/zriadenia Zo zákona
IČO 00328383
DIČ 2020961382
Hlavná činnosť účtovnej jednotky Starostlivosť o všestranný rozvoj územia 

obce a o potreby jej obyvateľov
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Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky 

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ Jaroslav Nemčko – starosta obce
Zamestnanci MÚ :
ekonómka
koordinátor MOS  
riaditeľka materskej školy 
učiteľka
upratovačka

Mária Hlaváčová
Jaroslav Cangár
Mária Svinčiaková
Mgr. Patrícia Cangárová
Jarmila Cangárová

Hlavná kontrolórka Mária Kolesárová
Audítorka obce Ing. Oxana Balážová
Obecné zastupiteľstvo Mgr. Milan Kolesár-zást.star.obce

Dušan Hlaváč
Mgr. Alžbeta Cangárová
Robert Bendík 
Katarína Macková

Komisie obecného zastupiteľstva Komisia  o ochrane  záujmu  pri  výkone 
funkcií  verejných  funkcionárov  (podľa 
zákona  357/2004 Z.z.)
Komisia ochrany verejného poriadku
Komisia kultúry a športu
Komisia sociálnych vecí

Obecné  zastupiteľstvo  sa  v roku  2014  stretlo  na  piatich  riadnych  zasadnutiach.  Všetky 
zasadnutia sú verejné a občania sa môžu na nich zúčastňovať.

Základné orgány obce :

1. Obecné zastupiteľstvo
2. Starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kobeliarovo je zastupiteľský zbor zložený z  5 poslancov 
zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010 na obdobie 4 rokov. 
29. júna 2013 sa konali Nové voľby do orgánov samosprávy obce , na ktorých bol zvolený 
nový poslanec OZ. Dňa 15.11.2014 sa konali priame voľby do orgánov samosprávy obcí, kde 
boli zvolení noví piati poslanci a starosta obce. 

Obecný úrad vykonáva:
 správu administratívnej agendy
 ekonomickú činnosť
 správu daní a poplatkov
 mzdovú agendu
 evidenciu obyvateľov
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 vypracovanie podkladov pre stavebný úrad a životné prostredie
 organizácia kultúry a športu
 technické zabezpečenie prevádzky obce
 systém štatistických podkladov a zisťovaní

1.2 Geografické a demografické údaje
Obec Kobeliarovo sa nachádza v Slovenskom Rudohorí 18 km severovýchodne od Rožňavy. 
Rozprestiera sa v katastri s výmerou 1203 ha v nadmorskej výške 461 m.n.m.  

Vývoj počtu obyvateľstva
  
                                                                  

Dátum Počet obyvateľov
31.12.2007 445
31.12.2008 441
31.12.2009 440
31.12.2010 453
31.12.2011 454
31.12.2012 459
31.12.2013 455
31.12.2014 453

Počet žien 230 a počet mužov 223.

1.3 História obce

Vznik obce : 
Obec  Kobeliarovo  leží  v juhovýchodnej  časti  Slovenského  Rudohoria,  v doline 
Kobeliarovského potoka. Obec sa spomína od roku 1466. Od stredoveku patrila Bebekovcom 
zo Štítnika,  neskôr  Andrássyovcom.  Súpis  obyvateľstva  z roku 1828 zaznamenal  v obci  54 
domov    a  436  obyvateľov.  V roku  1910  v nej  žilo  344  ľudí.  Obyvatelia  sa  v minulosti 
zaoberali  tradičným  poľnohospodárstvom  a domácou  výrobou  plátna.  Do  roku  1918  obce 
administratívne patrila do Gemersko-malohontskej  stolice.
Názov obce :
Vývoj súčasného pomenovania obce je pestrý a sú rozdielne názory na vznik mena obce. Podľa 
miestnej  povesti  sa traduje,  že praobyvatelia  obce sa zaoberali  chovom kobýl.  A tak osadu 
volali  Kobyliarovom. V roku 1466 bola obce evidovaná ako Feketepatak /Čierny potok/.Od 
roku 1551 bola známa ako Kobelár, Nemci ju nazvali Schwartz –Seifen  - podľa vody. Maďari 
ju  v roku  1906  nazvali  Kisfeketepatak.  Trojité  pomenovanie  bolo  v určitých  obdobiach 
súbežné. Domácim, slovenským však ostalo Kobeliarovo, úradne od roku 1927.  
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Erb obce :
V modrom poli štítu  strieborný /biely/  rýľ, v pravo od neho skrížené strieborné /biele/ hrable 
a kosa /so zlatými násadami/, vpravo strieborné /biele / čerieslo, nad nimi zlatá /žltá/ hviezda 
a mesiac, v dolnej časti dve skrížené zlaté /žlté/ ratolesti

Vlajka obce :
Pozostáva  s deviatich  pozdĺžnych  pruhov   vo  farbách  1/9  žltej,  1/9  bielej,   a 1/9  modrej 
opakovane  1/9  žltej,  1/9  bielej,   a 1/9  modrej  znovu  1/9  žltej,  1/9  bielej,   a 1/9  modrej. 
Ukončená je troma cípmi , t.j. dvoma zástrihmi do tretiny jej listu.

Zaujímavosti :
- evanjelický kostol z polovice 15. storočia
- Pamätný dom P. J. Šafárika

1.4.Významné osobnosti obce

Pavol Jozef Šafárik- nar.13.05.1795, zomrel 26.júna 1861 v Prahe.

2.Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

2.1.Výchova a vzdelávanie 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- Materská škola Kobeliarovo

2.2.Zdravotníctvo

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:

- Súkromná  lekárka  MUDr.  Marta  Mlynárová   v zdravotnom  stredisku  Obce  Nižná 

Slaná

   2.3.Sociálne zabezpečenie

 Sociálne služby v obci nie sú zabezpečené.

- Zariadenie sociálnych služieb sa najbližšie nachádza v okresnom meste Rožňava      

2.4.Kultúra

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :

- Pamätný dom Pavla Jozefa Šafárika
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2.5.Hospodárstvo 

Služby v obci poskytujú:
Predajňa potravín „Potraviny Cangárová“ 
Predajňa COOP Jednota 
J.M.L.Hanzelová Libuša

Poľnohospodárska výroba :
PD Vlachovo, dvor Kobeliarovo

3. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok 

2014. Obec v roku 2014 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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. 

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový a kapitálový   rozpočet ako schodkový. 

Rozdiel bol krytý finančnými operáciami.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.03.2013 uznesením č. 2/6/2014-
1.  Viacročný  rozpočet  na  roky  2015  a 2016  bol  schválený  OZ  24.03.2014  uznesením  č. 
2/6/2014-2
Rozpočet bol zmenený raz:

- Opatrením starostu obce č.1/2014
3.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014

Rozpočet Rozpočet 
po zmenách 

Skutočné 
plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov
k 31.12.2014

% plnenia 
príjmov/

% čerpania 
výdavkov 

Príjmy celkom 166756,00 165035,54 164984,39 99,96
z toho :
Bežné príjmy 136360,00 134639,54 134587,54 99,96
Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00
Finančné príjmy 30396,00 30396,00 30396,85 100,00
Príjmy RO s právnou 
subjektivitou

0,00 0,00 0,00

Výdavky celkom 166756,00 165035,54 146314,41
z toho :
Bežné výdavky 127474,00 137870,56 138048,40 100,12
Kapitálové výdavky 39282,00 27164,98 8266,01 30,42
Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

                                                                    8



Rozpočet obce 0 0 18669,98

3.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2014

Bežné  príjmy spolu 134587,54
z toho : bežné príjmy obce 134587,54
             bežné príjmy RO 0
Bežné výdavky spolu 138048,40
z toho : bežné výdavky  obce 138048,40
             bežné výdavky  RO 0
Bežný rozpočet -3460,86
Kapitálové  príjmy spolu 0
z toho : kapitálové  príjmy obce 0
             kapitálové  príjmy RO 0
Kapitálové  výdavky spolu 0
z toho : kapitálové  výdavky  obce 8266,01
             kapitálové  výdavky  RO 0
Kapitálový rozpočet -8266,01
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -11726,87
Nevyčerpané účelové prostriedky 53,47
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 11780,34
Príjmy z finančných operácií 29685,70
Výdavky z finančných operácií   0
Rozdiel finančných operácií 29685,70
PRÍJMY SPOLU  164273,24
VÝDAVKY SPOLU 146314,41
Hospodárenie obce   17958,83
Nevyčerpané účelové prostriedky 53,47
Upravené hospodárenie obce 17 905,36

Výpočet hospodárenia v metodike ESA 95 (len hlavná činnosť)

 Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) Suma v 
eurách

1. Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500) 164273,24
2. v tom: daňové príjmy (100) 122310,90
3.  nedaňové príjmy (200) 3366,32
4.  granty a transfery (300) 8910,32
5.  príjmové finančné operácie (400,500) 29685,70

6.
 z  toho:  príjmy  z  transakcií  s  finanč.  aktívami  a  fin.pasívami 

(400) 29685,70

7.
            prijaté úvery, pôžičky  návratné finančné výpomoci (500)

0
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8. Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800) 146314,41

9.
z toho: bežné výdavky (600)

138048,40

10.  kapitálové výdavky (700) 8266,01
11.  800
12. Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8) 17958,83
13. Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.8+r.11) -11726,87

14.
Zmena  stavu  vybraných  pohľadávok  ku  koncu  sledovaného  obdobia 
(r.15-r.16) 5857,94

15.  stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia 10772,96
16.  stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka 4915,02

17.
Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia (r.19-
r.18) 5453,04

18.  stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia 2200,84
19.  stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka 7653,88
20.  Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14.+r.17) 11310,58
21. Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13+r.20) -416,29

Schodok rozpočtu v sume 11780,34 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný :

- z  rezervného fondu                      11 780,34  EUR
- z ďalších peňažných fondov  EUR
- z  návratných zdrojov financovania  EUR
- z finančných operácií EUR

Zostatok  finančných operácií v sume  17905,36 EUR, bol  použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume  11 780,34  EUR

Zostatok  finančných operácií v sume 17905,36 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu    17905,36 EUR 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 
vo výške 17 905,363 EUR. 

Navrhované použitie v roku 2015:
prebytok bude použitý na financovanie kapitálových výdavkov obce – financovanie projektu na 

časť miestnych komunikácií -                   17 905,36

3.3. Rozpočet na roky 2015 – 2017
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Skutočnosť 
k 31.12.2014

Rozpočet  na 
rok 2015

Rozpočet
 na rok 2016

Rozpočet
 na rok 2017

Príjmy celkom 164984,39 161518,00 147857,00 148000,00
z toho :
Bežné príjmy 134587,54           142687,00           142957,00 142997,00
Kapitálové príjmy 0,00                     0,00 0,00 0,00
Finančné príjmy 30396,85 18831,00 4900,00 5003,00
Príjmy RO s právnou 
subjektivitou

Skutočnosť 
k 31.12.2014

Rozpočet  na 
rok 2015

Rozpočet
 na rok 2016

Rozpočet
 na rok 2017

Výdavky celkom 146314,41 161518,00 147857,00 148000,00
z toho :
Bežné výdavky 138048,40 139786,00 128471,00 128643,00
Kapitálové 
výdavky

8266,01 21732,00 19386,00 19357,00

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou

4. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
4.1. Majetok 

Názov Skutočnosť
k 31.12.2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Predpoklad
na rok 2015

Predpoklad
na  rok 2016

Majetok spolu 711517,09 694353,44 676747,76 663808,76
Neobežný majetok spolu 675127,62 664188,17 561100,00 561100,00
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00 0,00
Dlhodobý hmotný majetok 601976,86 591037,41 487949,24 487949,24
Dlhodobý finančný majetok 73150,76 73150,76 73150,76 73150,76
Obežný majetok spolu 35451,87 29711,93 23500,00 21500,00
z toho :
Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0,00 0,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00 776,33 0,00 0,00
Krátkodobé pohľadávky 4915,02 9996,63 8000,00 6000,00
Finančné účty 30536,85 18938,97 15000,00 15000,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 0,00 0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 937,60 453,34 500,00 500,00

4.2. Zdroje krytia 

Názov Skutočnosť
k 31.12.2013

Skutočnosť
k  31.12.2014

Predpoklad
na rok 2015

Predpoklad
na  rok 2016

Vlastné imanie a záväzky spolu 711517,09 694353,44 584600,00 584600,00
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Vlastné imanie 558699,55 572508,13 572500,00 572500,00
z toho :
Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondy 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia 558699,55 572508,13 572500,00 572500,00
Záväzky 10249,67 4601,10 4600 4600

z toho :
Rezervy 2595,79 2346,79 600,00 600,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 53,47 0,00 0,00
Dlhodobé záväzky 711,15 980,14 1000,00 1000,00
Krátkodobé záväzky 6942,763 1220,70 3000,00 3000,00
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 142567,87 117244,21 7500,00 7500,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- prírastkov/úbytkov majetku

- predaja  dlhodobého majetku 

- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov 

- ...

4.3. Pohľadávky 

Pohľadávky Zostatok 
k 31.12 2013

Zostatok 
k 31.12 2014

dlhodobé pohľadávky  na 378 0,00 776,33
krátkodobé pohľadávky   4915,02 9996,63
z toho: ostatné pohľadávky/315 0,00 3222,00
            z nedaňových príjmov obcí /318 4072,17 5614,85
            z daňových príjmov obcí/319 842,85 1159,78

4.4. Záväzky

rezervy
Vybrané ukazovatele Rok 2013 Rok 2014 Rozdiel
- 
- rezervy krátkodobé zákonné 2595,79 2346,79  249,00
Spolu 2595,79 2346,79 249,00
krátkodobé záväzky
Vybrané ukazovatele Rok 2013 Rok 2014 Rozdiel
- dodávatelia 6942,73 1220,70 5722,03
- nevyfakturované dodávky    0    0 0
- iné záväzky 0        0        0
-zamestnanci /331    0    0 0
-zamestnanci /336    0    0 0
-ostatné priame dane    0    0 0
Spolu 6942,73 1220,70 5722,03
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dlhodobé záväzky
Vybrané ukazovatele Rok 2013 Rok 2014 Rozdiel
- 
- záväzky SF 711,15 980,14  268,99
Spolu 711,15 980,14 268,99

5. Hospodársky výsledok  za 2014 - vývoj nákladov a výnosov
Názov Skutočnosť

k 31.12. 2013
Skutočnosť
k 31.12.2014

Predpoklad
rok 2015

Predpoklad
rok 2016

Náklady 138461,39 149440,12 147220,00 147220,00
50 – Spotrebované nákupy 25146,90 24739,86 25000,00 25000,00
51 – Služby 18803,89 26025,46 27000,00 27000,00
52 – Osobné náklady 67095,86 69765,82 70000,00 70000,00
53 – Dane a  poplatky 0,00 23,50       20,00       20,00
54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť

3844,61 5743,71   4500,00   4500,00

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia

22189,46 21552,25 19500,00 19500,00

56 – Finančné náklady 1110,13 1150,08    1000,00    1000,00
57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00          0,00         0,00
58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov

280,54 439,44      200,00     200,00

59 – Dane z príjmov
Výnosy 137520,65 146767,44 148210,00 153210,00
60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar

827,92 667,05 700,00 700,00

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb

0,00 0,00 0,00 0,00

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 0,00
63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov

116822,11 124783,51 125000,00 130000,00

64 – Ostatné výnosy 126,68 220,00       100,00       100,00
65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia

2619,72 2595,79     2400,00     2400,00

66 – Finančné výnosy 2,84 25,51          10,00          10,00
67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00
69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC

17121,38 18475,58 20000,00 20000,00

Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

-940,74 -2672,68 990,00 5990,00
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Výsledok hospodárenia obce na základe výkazu ziskov a strát k 31.12.2014 Úč.ROPO 
SFOV 2-01 bol v hlavnej činnosti schodok vo výške 2672,68 €  Tento stav sa účtuje na účte 
431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní, v bežnom období.

Obec  Kobeliarovo  zúčtuje  záporný  výsledok  hospodárenia   počas   nasledujúceho 
účtovného obdobia z účtu 431 na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov, na ktorom sa účtujú výsledky hospodárenia minulých období.
Analýza nákladov s vysvetlením významných rozdielov :

Obec na základe rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného 
prostredia Košice zaplatila  podľa §78 ods.2 písm.zj zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len zákon 
č.223/2001 Z.z, pokutu vo výške 950 EUR, za kontrolu zistené nedodržanie legislatívnych 
ustanovení zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch a to tým, že nezabezpečila podľa potreby, 
najmenej 2 x do roka  zber a prepravu drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia 
alebo  zneškodnenia, ďalej nezaviedla vykonávanie triedeného zberu  komunálnych odpadu pre 
biologicky rozložiteľné komunálne odpady, vo VZN 1/2010nupravila obec podrobnosti 
o nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským  a reštauračným odpadom a podrobnosti 
o použitých batériách  a akumulátoroch
Obec na základe Upovedomia o začatí exekúcie Mgr.Poláka Stanislava zaplatila pohľadávku 
z roku 2005/Grman ,úroky z omeškania vo výške 1290,80 € . (Havarovaná V3S v roku 2005)
Oprávnenému : ČSOB Poisťovňa vo výške 623,40€
právne zastúpenie: Grman Partners, s.r.o.Advokátska kancelária  vo výške 518,54€
súdnemu exekútorovi: 148,86€

Ostatné  dôležité informácie 

5.1. Prijaté granty a transfery 

V roku 2014 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v EUR 

ÚPSVaR Osobitný príjemca PnD 775,74

ÚPSVaR hmotná núdza 1958,60
ÚPSVaR menšie obecné služby 1525,72
Okr.úrad/MV evidencia obyvateľov 152,46
Okr.úrad/MV voľby prezidenta SR II.kolá 1227,71
Okr.úrad/MV voľby do EP 643,63
Ok.úrad/MV voľby do samosprávy obcí 673,48
Okr.úrad 

Ke/školstvo

výchova vzdelávanie detí ,ktoré majú 1 rok pred 

nástupom do školy 

1953,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

P.č. Poskytovateľ  Suma v EUR Účel 
1. ÚPSVaR Rožňava 775,74 Finančný príspevok  ako osobitnému 

príjemcovi rodinných prídavkov na 
deti vo výške 392,14 € a v takej 
výške poskytnutý rodičom dieťaťa 
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na nákup tovaru, oblečenia a 
školských pomôcok .

2. ÚPSVaR Rožňava           1958,60 Finančný  príspevok  na  deti 
v hmotnej núdzi. Bol poskytnutý vo 
výške 1958,60 € a v tejto výške bol 
aj  použitý  na  podporu  výchovy  k 
stravovacím  návykom  dieťaťa 
ohrozeného  sociálnym  vylúčením 
a na  podporu  výchovy  k plneniu 
školských  povinností  dieťaťa 
ohrozeného sociálnym vylúčením.

3. Okresný úrad Rožňava  152,46 Obci bola poskytnutá dotácia na 
úhradu nákladov preneseného 
výkonu štátnej správy na úseku 
hlásenia pobytu občanov 
a registra obyvateľov Slovenskej 
republiky vo výške 152,46 €, 
ktorá bola v plnej výške účelovo 
použitá. Finančné prostriedky 
boli poskytované 
prostredníctvom Obvodného 
úradu v Rožňave.

Základným  kritériom  výšky 
poskytnutej  dotácie  v roku 2013 
bol  počet  obyvateľov  na  území 
obce  s trvalým  pobytom  k 31. 
12.2012,vyhláseným 
Štatistickým  úradom  Slovenskej 
republiky.  Suma  na  jedného 
obyvateľa v roku 2012 bola 0,33 
€

4. Okresný úrad Rožňava/
Ministerstvo vnútra SR

1227,71 Finančné  prostriedky 
súvisiace  s prípravou  a  konaním 
volieb prezidenta SR, ktoré sa konali 
v dvoch  kolách  a to  15.03.2014 
a 29.03.2014  vo  výške  1227,71€. 
Finančné prostriedky boli poskytnuté 
prostredníctvom  Okresného  úradu 
v Rožňave.

5. Okresný úrad Rožňava/
Ministerstvo vnútra SR

643,63 Finančné  prostriedky 
súvisiace  s prípravou  a  konaním 
volieb  do  Európskeho  parlamentu  , 
ktoré sa konali 24.05.2014,vo výške 
643,63€.  Finančné  prostriedky  boli 
poskytnuté  prostredníctvom 
Okresného úradu v Rožňave.

6. Okresný úrad Rožňava/
Ministerstvo vnútra SR

673,48 Finančné  prostriedky 
súvisiace  s prípravou  a  konaním 
volieb do samosprávy obcí , ktoré sa 
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konali 15.11.2014,vo výške 673,48€. 
Finančné prostriedky boli poskytnuté 
prostredníctvom  Okresného  úradu 
v Rožňave.

7. Okresný úrad Košice, odbor 
školstva

1953,00 Finančné  príspevky  účelovo  určené 
na  výchovu  a vzdelávanie  pre 
materskú školu vo výške 1 953,-€ . 
Suma  sa  určila  v súlade  s  §  6b 
zákona  NR  SR  č.597/2003  Z.z. 
o financovaní  základných  škôl, 
stredných škôl a školských zariadení 
v znení  neskorších  predpisov  po 
zbere údajov o počte  detí  materskej 
školy  k 15.9  bežného  roka,  ktoré 
majú  jeden  rok  pred  plnením 
povinnej školskej dochádzky.

8. Finančné  prostriedky 
z ÚPSVaR

1525,72

5.2. Poskytnuté dotácie 

V roku 2014 obec neposkytla dotácie zo svojho rozpočtu . 

5.3. Významné investičné akcie v roku 2014

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:

- výstavba chodníkov okolo Pamätného domu Pavla Jozefa Šafárika 

- maľovanie Pamätného domu P.J.Šafárika –vonkajšia fasáda a vnútorné priestory, ktoré 

sa robilo z rezervného fondu

5.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- zateplenie materskej školy

- dokončenie II.etapy miestnych komunikácií 

5.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 

5.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená  

Obec nevedie žiadny súdny spor.
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Vypracoval:   Hlaváčová Mária                                    Schválil: Jaroslav Nemčko

V Kobeliarove dňa 31.03.2015

Prílohy:

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 
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