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1. Úvodné slovo starostu obce 



          Vážené dámy, vážení páni

          Dostáva sa Vám do rúk Výročná správa so štandardnou štruktúrou informácií o 
hospodárení Obce Kobeliarovo za rok 2017.

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

2. Identifikačné údaje obce

Názov: Obec KOBELIAROVO

Sídlo: Obecný úrad Kobeliarovo č. 78,04923 Nižná Slaná

IČO: 0032838300

Štatutárny orgán obce: starosta obce

Telefón: 058/7951243

e-mail: obec@kobeliarovo.sk

starosta@kobeliarovo.sk

Webová stránka: Kobeliarovo.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce: Jaroslav Nemčko

Zástupca starostu obce: Robert Bendík

Audítorka obce: Ing. Oxana Balážová

Hlavný kontrolór obce: Mária Kolesárová

Obecné zastupiteľstvo: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kobeliarovo je zastupiteľský zbor zložený z  5 poslancov 
zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 15. novembra 2014 na obdobie 4 rokov. 
Zloženie OZ:   Robert Bendík 

  Jaroslav Cangár

  Ivan Gallo

  Dušan Hlaváč

  Milan Kolesár

mailto:obec@kobeliarovo.sk
mailto:starosta@kobeliarovo.sk


Komisie:   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

Obecný úrad- Mária Hlaváčová vykonáva:

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

Materská škola – Mária Svinčiaková, riaditeľka MŠ
     Mgr. Patrícia Cangárová, učiteľka
     Lucia Petáková-školníčka

4. Poslanie, vízie, ciele 

Poslanie  obce:  Obec  Kobeliarovo  je  samostatný  územný  samosprávny  celok  SR,  ktorá
združuje osoby s trvalým pobytom na jej území.  
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.

Vízie obce: Najdôležitejšou úlohou obce pri  výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľov. Činnosť obce nemá vplyv na životné prostredie.

Ciele obce:  Dlhodobým cieľom obce Kobeliarovo je zabezpečiť a vytvárať podmienky pre
pohodlné  bývanie  svojich  občanov,  poskytujúce  dostatočné  možnosti  pre  spoločenské
kultúrne aktivity a relax.



5. Základná charakteristika obce 

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je

právnickou  osobou,  ktorá  za  podmienok  ustanovených  zákonom 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 Kobeliarovo sa nachádza v Slovenskom Rudohorí 18 km
severovýchodne od  Mesta Rožňava. 

Susedné mestá a obce : 4 km vzdialená Obec Nižná Slaná, Mesto Dobšiná a Mesto Rožňava

Celková rozloha obce : 1203 ha

Nadmorská výška : 461 m.n.m.

5.2. Demografické údaje 

Hustota  a počet obyvateľov :  478 obyvateľov k 31.12.2017

Národnostná štruktúra : slovenská národnosť

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : prevažne evanjelická

Vývoj počtu obyvateľov : 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

31.12.2015
31.12.2016

463
472

31.12.2017 478



5.3. Ekonomické údaje 

Nezamestnanosť  v obci  :  Obyvatelia  obce  majú  možnosť  zamestnania  v okresnom  meste
Rožňava.  Nezamestnanosť v obci  je veľká,  pretože viac ako polovica obyvateľov obce sú
rómovia. Nezamestnanosť v okrese Rožňava sa v roku 2017 pohybovala okolo 22%   
Vývoj nezamestnanosti nemá stúpajúcu tendenciu, pretože mladí ľudia odchádzajú za prácou
do iným miest.

5.4. Symboly obce

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.

5.5. Logo obce:  Obec Kobeliarovo logo obce nemá

5.6. 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.  

5.7. Pamiatky 

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

5.8. Významné osobnosti obce

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



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

6.1. Výchova a vzdelávanie 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- Materská škola Kobeliarovo

Na mimoškolské aktivity je zriadené:

- Centrum voľného času v Rožňave

6.2. Zdravotníctvo

 Zdravotná starostlivosť priamo v obci nie je, ale ju poskytuje:

- Praktický lekár MUDr. Marta Mlynárová  v zdravotnom stredisku Obce Nižná Slaná

- Praktický lekár MUDr. Mária Bezeková v zdravotnom stredisku Obce Nižná Slaná,

závod 

6.3. Sociálne zabezpečenie

 Sociálne  služby  v obci  zabezpečuje  :  Obec  zabezpečuje  umiestnenie  obyvateľov  do

zariadení sociálnych služieb.

- Zariadenia  sociálnych  služieb  sa  najbližšie  nachádzajú  priamo  v okresnom  meste

Rožňava,  v Obci Čučma a Nadabula     

      

6.4. Kultúra

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :

- Pamätný dom Pavla Jozefa Šafárika

-       

6.5. Hospodárstvo 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

Predajňa potravín „Potraviny Cangárová“ 
Predajňa COOP Jednota 
J.M.L.Hanzelová Libuša

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

PD Vlachovo, dvor Kobeliarovo



      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa

bude orientovať na poľnohospodársku výrobu.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2016.

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  2017  bol  zostavený  ako  vyrovnaný.

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. 

Rozpočet  obce  bol  schválený  obecným  zastupiteľstvom  dňa  14.03.2017  uznesením  č.

2/6/2017

Rozpočet bol zmenený dva krát:

- prvá zmena   schválená dňa 15.12.2017 uznesením č. 6/6/2016

- druhá  zmena  schválená  dňa  31.12.2016   rozpočtovým  opatrením  starostu  obce

č.1/2017

1.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

Schválený
rozpočet 

Schválený rozpočet 
po poslednej zmene

Skutočné 
plnenie príjmov/

čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/

% čerpania
výdavkov 

Príjmy celkom 233488,11 244645,27 246334,38
z toho :
Bežné príjmy 182602,00 193759,16 195448,27 100,87
Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00
Finančné príjmy 50886,11 50886,11 50886,11 100,00
Výdavky celkom 233488,11 244645,27 172095,03
z toho :
Bežné výdavky 182602,00 193759,16 172095,03 88,81
Kapitálové výdavky   50886,11   50886,11 0,00 0,00
Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0
Rozpočet obce 0 0 74239,35

1.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR



Bežné  príjmy spolu 195448,27
z toho : bežné príjmy obce 195448,27

             bežné príjmy RO 0,00

Bežné výdavky spolu 172095,03
z toho : bežné výdavky  obce 172095,03

             bežné výdavky  RO 0,00

Bežný rozpočet 23353,24
Kapitálové  príjmy spolu 0,00
z toho : kapitálové  príjmy obce 0,00

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 0,00
z toho : kapitálové  výdavky  obce 0,00

             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet 0,00
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 23353,24
Vylúčenie z prebytku nevyčer. Účelovo poskyt. prostr 0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 23353,24
Príjmové finančné operácie bez SF 49666,05

Výdavkové finančné operácie 0,00

Rozdiel finančných operácií bez SF 49666,05
PRÍJMY SPOLU  245114,32
VÝDAVKY SPOLU 172095,03
Hospodárenie obce bez SF 73019,29
Vylúčenie z prebytku 0,00
Upravené hospodárenie obce bez SF 73019,29

Prebytok rozpočtu v sume 23353,24 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, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 23353,24 EUR 

Zostatok  finančných  operácií  podľa  §  15  ods.  1  písm.  c) zákona  č.  583/2004  Z.z.
o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 49 666,05  EUR, je rezervný fond.

1.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020

Skutočnosť
k 31.12.2017

Rozpočet  
na rok 2018

Rozpočet
 na rok 2019

Rozpočet
 na rok 2020

Príjmy celkom 244645,27 200647 195900 200500
z toho :
Bežné príjmy 195448,27 189495 190035 200500

Kapitálové príjmy 0 0 0 0



Finančné príjmy 50886,11 11152 5865 0
Príjmy RO s právnou 
subjektivitou

Skutočnosť
k 31.12.2017

Rozpočet  
na rok 2018

Rozpočet
 na rok 2019

Rozpočet
 na rok 2020

Výdavky celkom 172095,03 200647 195900 200500
z toho :
Bežné výdavky 172095,03 189495 190035 200500
Kapitálové výdavky 0,00 11152 5865 0
Finančné výdavky 0,00 0 0 0
Výdavky  RO
s právnou
subjektivitou

2. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

2.1. Majetok 

Názov Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Predpoklad
na rok 2018

Majetok spolu 727461,81 755309,28 728500
Neobežný majetok spolu 667237,11 665338,72 668500
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok 594086,35 592187,96 595350
Dlhodobý finančný majetok 73150,76 73150,76 73150
Obežný majetok spolu 59526,52 89397,82 60000
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky 3649,17
Krátkodobé pohľadávky 8367,41 10837,25 8500
Finančné účty 51159,11 74911,40 50600
Poskytnuté návratné fin. výpomoci

dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci

krát.
Časové rozlíšenie 698,18 572,74 900

2.2. Zdroje krytia 

Názov Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k  31.12.2017

Predpoklad
na rok 2018

Vlastné imanie a záväzky spolu 727461,81 755309,28 728500
Vlastné imanie 618743,81 648381,45 626604
z toho :
Oceňovacie rozdiely 
Fondy

Výsledok hospodárenia 618743,81 648381,45 626604
Záväzky



z toho :
Rezervy 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0
Dlhodobé záväzky 1220,06 1748,11 1350
Krátkodobé záväzky 3069,12 5030,95 3069
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie 103808,38 98246,88 97477

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- prírastkov/úbytkov majetku

- predaja dlhodobého majetku 

- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov 

- ...

2.3. Pohľadávky 

Pohľadávky Zostatok
 k 31.12 2016

Zostatok 
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti  8367,41 10837,25
Pohľadávky po lehote splatnosti  

2.4. Záväzky

Záväzky Zostatok 
k 31.12 2016

Zostatok 
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti  4909,62 7680,95
Záväzky po lehote splatnosti  

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- nárast/pokles pohľadávok

- nárast/pokles záväzkov

3. Hospodársky výsledok  za 2017 - vývoj nákladov a výnosov

Názov Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Predpoklad
rok 2018

Náklady
50 – Spotrebované nákupy   37440,43 34120,31 40000,00
51 – Služby   32381,18 29044,53 33000,00
52 – Osobné náklady   77087,57 100340,72 82000,00
53 – Dane a  poplatky        16,00 55,68 0,00
54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť

   3426,37 3641,39 3600,00

55 – Odpisy, rezervy a OP  11080,33 10422,00 10800,00



z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady     1474,93 1761,76 1500,00
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov

   1415,13 839,46 1450,00

59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar

      429,05 220,78 550,00

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov

158743,79 170507,96 162200,00

64 – Ostatné výnosy       549,74       8341,48 600,00
65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia

      600,00       620,44 60,00

66 – Finančné výnosy           3,39           0,00 4,00
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC

28290,84 30964,83 28900

Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

24294,87 30429,64 24000

Hospodársky  výsledok  kladný  v sume  24294,87  EUR  bol  zúčtovaný  na  účet  428  –

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

4. Ostatné  dôležité informácie 

4.1. Prijaté granty a transfery 

V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých
prostriedkov v EUR 

ÚPSVaR PnD   5 574,24
ÚPSVaR Hmotná núdza   1 251,60
Okresný úrad Evidencia obyvateľov      154,77
Okresný úrad Register adries        22,80
Okresný úrad Voľby do KSK      568,30
Okresný úrad Deti predškolského veku   1 305,00



Odbor školst.
ÚPSVaR Aktivačné práce   12 493,45

4.2. Poskytnuté dotácie 

V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.2/2015 o poskytovaní

dotácií z rozpočtu obce: 

Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých
 prostriedkov v EUR

ECAV

Kobeliarovo

Nákup harmónia, a kľakátok 300,00

4.3. Významné investičné akcie v roku 2017

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:

-  Interiér  kultúrneho  domu-  výmena  elektrického  vedenia  a osvetlenia  kultúrneho

domu,  stierky stien v KD z bežného rozpočtu.

4.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- Oplotenie cintorína

- Dokončenie rekonštrukcia kultúrneho domu z vonkajšej strany

- Oplotenie materskej školy

4.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za

ktoré sa vyhotovuje výročná správa. Je predpoklad, že Obec Kobeliarovo bude pokračovať vo

svojej činnosti nepretržite i naďalej.

Obec Kobeliarovo nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Obec Kobeliarovo nemá vplyv na zamestnanosť regiónu.

Obec Kobeliarovo nemá vplyv na životné prostredie.



Obec  Kobeliarovo  nemá  úlohy,  ktoré  by  bolo  potrebné  riešiť  v spolupráci  s vedeckými

a výskumnými inštitúciami.

Obec v roku 2017 nepoužívala finančné nástroje v zmysle § 20ods.5 zákona o účtovníctve.

Obec neemitovala cenné papiere, ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

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

Obec nevedie žiaden  súdny spor .

Vypracoval:      Mária Hlaváčová                             Schválil: Jaroslav Nemčko

V Kobeliarove dňa 28.02.2018

Prílohy:

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


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

