Individuálna výročná správa
Obce ŠIVETICE
za rok 2016

Ľudovít Sendrei
starosta obce
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1.

Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC ŠIVETICE
Sídlo:

Šivetice č. 91, 049 14

IČO:

00328863

Štatutárny orgán obce: Ľudovít Sendrei, starosta obce
Telefón: 058/4482004
Mail:

obecsivetice@centrum.sk

Webová stránka: www.sivetice.ocu.sk

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ľudovít Sendrei je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
Funkcia starostu je verejná funkcia.
Zástupca starostu obce: Miroslav Szamko zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo
nespôsobilosti na výkon funkcie.
Hlavný kontrolór obce: Lýdia Fandáková je zamestnancom obce. Volí a odvoláva ho obecné
zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo: (ďalej len OcZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.
Poslanci obecného zastupiteľstva : Miroslav Szamko, Jozef Samko, Ladislav Sendrey
Komisie:
-

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Šivetice
Komisia ochrany verejného poriadku
Ústredná inventarizačná komisia
Komisia pre verejné obstarávanie
Komisia pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Šivetice
Škodová komisia

Obecný úrad: - starosta obce
- referentka obce
- hlavný kontrolór obce
Materská škola : - riaditeľka MŠ
Rozpočtové organizácie obce nemá zriadené
Príspevkové organizácie obce nemá zriadené
Neziskové organizácie obec nemá založené
Obchodné spoločnosti obec nemá založené
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3. 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.
1.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Šivetice nachádza sa v najvýchodnejšej časti
Banskobystrického kraja v Okrese Revúca, na v Slovenskom Rudohorí v údolí potoka
Muráň, v severnej časti Slovenského krasu v Šivetickej kotline na nive Muráň.
Susedné mestá a obce : Obec je situovaná 20 km juhovýchodne od mesta Revúca, na ceste
II/532 Jelšava – Licince. Katastrálne územie Šivetíc susedí s katastrami Gemerské
Teplice, Gemerská Milhosť, Hucín, Licince a Prihradzany.
Celková rozloha obce : Celková rozloha katastrálneho územia obce je 826 ha.
Zastavané územie má prevažne obytnú funkciu.
Nadmorská výška : Nadmorská výške v strede obce 233 m.n.m., v chotári 225-275 m.n.m..
Temer odlesnený pahorkatinný povrch
1.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : V obci Šivetice má momentálne trvalí pobyt 365 k
31.12.2015 obyvateľov. Národnostná štruktúra obyvateľstva je slovenskej a malí počet
obyvateľov sa hlási k rómskej národnosti. Obyvatelia sa hlásia k evenjelickému
vierovyznaniu, ďalej žijú v obci obyvatelia rímskokatolíckeho vierovyznania.
1.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : V obci je momentálne 181 nezamestnaných obyvateľov čo je
47,38 % z počtu obyvateľov obce. V okrese Revúca je vyše 42% nezamestnanosť.
Ekonomicky aktívnych ľudí je v obci 215 čo je 56,30 %. Dôchodcov je 37 čo je 10,20 %
a zvyšok sú mladiství a školopovinné deti 128 čo je 33,50%.
1.4. Symboly obce
Erb obce : bol posúdený v Heraldickej komisii Ministerstva vnútra SR : HR:S-320/2004
a bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Šivetice dňa 25.08.2004 uznesením č.
21/08/2004
Erb obce Šivetice má takúto podobu : v červenom štíte na zelenej pažiti na zlatej trojnožke
sediaci striebro odetý hrnčiar v zlatom klobúku, držiaci striebornú vázu spočívajúcu na
zlatom hrnčiarskom kruhu, hlavou prekrývajúci nižšiu z dvoch zlatých políc
s poukladanými striebornými vázami, vpravo od neho tretia krátka polica, v ľavo od neho
strieborné sklonené a obrátené radlice – čerieslo a vľavo nižšie lemeš.
Vlajka obce :
Vlajka obce Šivetice : pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej(3/7), bielej
(3/7), červenej (2/7) a zelenej (1/8). Vlajka má pomer 2: 4 a ukončená je tromi cípmi, t.j.
dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce :
Pečať obce Šivetice : tvorí erb obce s kruhopisom „Obec Šivetice „ v slovenskom jazyku.
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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.
1.5 Logo obce : Obce Šivetice

1.6. História obce
Obec Šivetice prvá písomná zmienka z roku 1262. Obyvatelia obce sa zaoberali
poľnohospodárstvom, hrnčiarstvom. V stredoveku sa spomína aj železná huta a hámor na
spracovanie železa a výrobkov z neho. V XVII. Storočí sa rozvíja hrnčiarsky domáci ľudový
priemysel. Je tak vyspelý, že svojimi výrobkami zásobuje Dolnú zem.
1.7.Pamiatky
V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol sv. Margity Antioch z pol. 13. storočia – románske
nástenné maľby. Baroková zvonica z 1750 areál je obohnaný kamenným múrom.
Rotunda bola postavená niekedy v druhej štvrtine 13. storočia (pravdepodobne v 40. rokoch).
Predpokladá sa, že spolu s menšou rotundou v neďalekých Prihradzanoch a zaniknutým
hradom pod kopcom Muteň tvorili obrannú sústavu.
Svedčia o tom okrem ich polohy a vizuálneho kontaktu všetkých troch miest aj trojica úzkych
okien v priestore nad konchou apsidy šivetickej rotundy, ktoré smerujú na východ. Rotundy v
tejto sústave mohli slúžiť ako presunuté pozorovateľne, popri svojej primárnej sakrálnej
funkcii.
Interiér rotundy zdobili románske fresky pravdepodobne z obdobia okolo roku 1270.
Zobrazovali výjavy zo života sv. Margity a Ježiša Krista. Tlak krovu strechy na klenbu viedol
niekedy v prvej polovici 14. storočia k jej
preboreniu a nevyhnutnej oprave za použitia odlišného materiálu. Vtomto období bola zrejme
zrušená aj murovaná lucerna na streche stavby. Goticky prestavaná rotunda dostala aj novú
freskovú výzdobu.
Ani šivetickej rotunde sa nevyhla reformácia a tak ju v období od roku 1596 do 1712 využívali
protestanti.
V neskoršom období boli apsida aj loď osvetlené novo prerazenými oknami, v západnej stene
lode bol vybúraný nový vchod a pristavaná predsieň štvorcového pôdorysu. Na severnej strane
zasa pristavali sakristiu. Vedľa rotundy postavili v roku 1750 barokovú zvonicu.
V roku 1911 boli odkryté gotické fresky v apside, pri obnove v 30. rokoch minulého storočia
bola pod nimi objavená románska vrstva malieb.
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Umeleckohistorické, architektonické i archeologické výskumy sa uskutočnili v 70. a 80. rokoch
minulého storočia.
V roku 2007 sa začalo s obnovou vďaka podpore z grantu MK SR Obnovme si svoj dom.
Obnovu realizovala nezisková organizácia Quirinius. Vrámci nej bola zabezpečená statika
objektu, keďže hrozilo až vypadnutie klenby poškodenej zatekaním. V tejto súvislosti bola
preto vymenená ajtretina strešnej krytiny. Zároveň bola domurovaná časť pevnostného múru,
necitlivo zbúraná pri predchádzajúcej obnove. Obnova však stále nie je ukončená.
Zaujímavosti
- Ide o takmer v plnej miere zachovanú románsku stavbu s minimom neskorších stavebných
úprav. Súčasne ide o jednu z najvýznamnejších pamiatok tohto obdobia na Slovensku.
- Staviteľom rotundy mohol byť magister Jób z miestneho rodu Zachovcov, ktorý bol okrem
iného aj päťkostolským biskupom a istý čas mal na starosti kráľovskú kaplnku v Ostrihome. V
nej boli uložené relikvie sv. Margity Antiochijskej, ktoré priniesol do Uhorska kráľ Ondrej II. z
krížovej výpravy do Svätej zeme. Zasvätenie rotundy tejto svätici i skutočnosť, že stavba
svojou veľkosťou a riešením presahovala možnosti regiónu, podporuje túto teóriu.
- Vnútorný priemer rotundy je 1 110 cm (apsida 780 cm), čo znamená, že je zrejme najväčšou
stavbou svojho druhu v strednej Európe. Pôvodnú výšku obvodových múrov kvôli neskorším
zásahom nepoznáme.
- Rotunda nemá klasickú apsidu, ale vnútornú, ktorá nenarušuje kruhový pôdorys stavby. To
viedlo niektorých odborníkov k označeniu rotundy za "dedinské jednolodie vpísané do
kruhového základu".
- Rotundu kvôli tejto netradične riešenej svätyni dlho považovali za zvyšok typického
románskeho kostolíka s pozdĺžnou loďou, z ktorého sa zachovala len apsida. Tú mali dostavať
do podoby barokovej rotundy niekedy okolo roku 1750. Pochybnosti ukončil až spomínaný
architektonický výskum v 70. rokoch minulého storočia, ktorý dokázal románsky pôvod celej
stavby a okrem iného odkryl aj románsky portál na južnej strane lodi.
- Fasáda stavby je zdobená lizénami vytvárajúcimi motív slepých arkád po takmer celom jej
obvode.
- V apside sa zachovalo aj zobrazenie pôvodnej stredovekej podoby rotundy, vrátane vežovitej
nadstavby strechy.
- Loď oddeľuje od apsidy víťazný oblúk z čias gotickej prestavby rotundy.
- Na západnej strane lode sa našli pozostatky po panskej empore, čo dokladá, že rotunda bola
postavená ako reprezentatívny vlastnícky kostolík. Empora bola zaklenutá konchou a
podopierali ju murované piliere kruhového prierezu zakončené kamennými hlavicami, z
ktorých jedna, silne poškodená, sa pri výskume našla. Empora v rotunde je na našom území
veľmi nezvyčajná, zvyšky po nej sa našli už len v Križovanoch nad Dudváhom.
- Pri empore, v priestore medzi severnou stenou lode a priľahlou časťou múru víťazného
oblúka, sa našli stopy po murovanom objekte, zaklenutom valenou klenbou, ktorého účel je
neznámy.
- Neskororománske fresky zobrazujúce život sv. Margity sú vôbec najstarším hagiografickým
príbehom vo výtvarnom umení Slovenska a najstarším vyobrazením života tejto svätice v
celom bývalom Uhorsku. Niektorí odborníci ich datujú do obdobia okolo roku 1270, podľa
iných je možné, že fresky dal namaľovať spomínaný magister Jób už v čase výstavby rotundy
alebo krátko po nej.
- Gotické fresky, v lodi stále odkryté len sondami, vznikli začiatkom druhej polovice 14.
storočia. Pri výzdobe sa tu zišli hneď traja významní majstri nástennej maľby známi ako
Hlavný majster zo Šivetíc, Majster ochtinského presbytéria a Majster kraskovských malieb.
- Na pravej strane víťazného oblúka (zo strany lode) sú čiastočne odkryté scény Ukrižovania a
Piety. Ich autorom je Hlavný majster zo Šivetíc, ktorého prácu poznáme len z tejto rotundy.
Išlo o umelca, ktorý dobre poznal vtedajšiu tvorbu z prostredia Sieny a Florencie, ak nešlo
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priamo o talianskeho majstra. Ostatní dvaja maliari boli jeho pomocníkmi a neskôr sa preslávili
významnými prácami, ako o tom svedčia ich prívlastky.
- Gotické maľby v apside boli z veľkej časti odstránené pri odkrývaní románskych fresiek, len
časť z nich bola odborne sňatá a teraz sa nachádza v zbierkach Slovenskej národnej galérie.
- Slovenská pošta vydala 2. januára 2009 známku so šivetickou rotundou.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v susedných Prihradzanoch, Kameňanoch i Rákoši.
Súčasný stav
Rotunda patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi, ktorá je však podľa schematizmu
Rožňavskej diecézy spravovaná z farnosti Licince.
Obnova rotundy je stále neukončená, čo je vzhľadom na vysoké pamiatkové hodnoty stavby i
maliarskej výzdoby ťažko pochopiteľné. V interiéri zostalo lešenie kvôli reštaurovaniu fresiek
v budúcnosti. Bohoslužby: rotunda neslúži na liturgické účely, je bez vnútorného vybavenia.
V strede obce sa nachádza kostol evanjelickej cirkvi a.v., tolerančný klasicistický z r.
1785, postavený na pôdoryse gréckeho kríža.

1.8.Významné osobnosti obce
V obci sa narodil náboženský spisovateľ Matej Bahil

( 20.2.1706-22.7.1776) .

4. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
1.5. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Materská škola Šivetice

V súčasnosti v obci máme materskú školu bez právnej subjektivity s poldennou
prevádzkou. Deti do materskej školy z obce a rómskej osady. Základná škola prvého
stupňa a deti do druhého stupňa ZŠ chodievajú do Jelšavy alebo Revúcej.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja v obci možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa
bude orientovať naďalej na predškolskú výchovu detí.

1.6. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce poskytujú :
- Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
- Súkromní lekári – pre dospelých : v Jelšave, v Lubeníku, v Hucíne a v Revúcej.
- Súkromní lekári- pre dorast : v Jelšave, v Lubeníku a v Revúcej.
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že obec sa nebude orientovať na
rozvoj zdravotnej starostlivosti.
1.7. Sociálne zabezpečenie
V obci nemáme založený klub dôchodcov. Sociálne služby zabezpečujeme formou
opatrovateľskej služby prostredníctvom menších obecných služieb, na základe žiadosti
obyvateľov.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude naďalej orientovať na opatrovateľskú službu v obci.
1.8. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje jeden kultúrny dom. Kde sa usporadúvajú
rôzne kultúrne programy a podujatia ako napr. Štefanská zábava, maškarný ples, vítanie
Mikuláša, športové dni, dni Obce, stretnutie s dôchodcami a rôzne iné podujatia.
Na základe doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude
orientovať naďalej v kultúrnom dome.
1.9. Hospodárstvo
V obci máme v každej časti dvoje potraviny s rozličným tovarom ako aj jeden stavebný
stolár a keramikár, ktorý tiež ponúkajú svoje služby verejnosti. Priemysel v obci nemáme.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba je v pestovaní obilnín a strukovín s ktorými sa
zaoberajú dve poľnohospodárske subjekty a to AT AGROTURIEC spol. s.r.o. Rožňava
a P.M. s.r.o., Bratislava – spracovanie odrezkov.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude naďalej orientovať na poskytovanie potravinárskych služieb a rozvoj
poľnohospodárskej výroby.

5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2016. Obec v roku 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.11.2016 uznesením č.
59/11/2015
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 30.03.2016
uznesením č. 69/03/2016
- druhá zmena schválená dňa 30.06.2016
uznesením č. 78/06/2016
- tretia zmena schválená dňa 30.09.2016
uznesením č. 84/09/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 09.12.2016
uznesením č. 90/12/2016
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1.10. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
Rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

a.

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

119 400

141 400

141 386,45

99,99

119 400
0,00
0,00
119 400

141 400
0,00
0,00
141 400

141 386,45
0,00
0,00
131 549,03

99,99
0,00
100
93,03

119 400
0,00
0,00
0,00

141 400
0,00
0,00
0,00

131 549,03
0,00
0,00
9 837,42

93,03
0,00
0,00

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
141 386,45
141 386,45

131 549,03
131 549,03

9 837,42
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
9 837,42
0,00
9 837,42

Príjmové finančné operácie

0,00

Výdavkové finančné operácie

0,00

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

0,00
141 386,45
131 549,03
9 837,42
0,00
9 837,42
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Prebytok rozpočtu v sume 9 837,42 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
9 837,42 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 24 472,03 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu 24 472,03 EUR

Výška finančných operácií pozostáva zo súčtu stavu bežných účtov a pokladne 26 277,12 EUR
a z tejto sumy sa vylučuje stav účtu soc. fondu vo výške 190,09 EUR, výška tvorby rezervného
fondu vo výške 984 EUR a výška tvorby rezervného fondu z roku 2015 vo výške 603 EUR.
b. Rozpočet na roky 2017 - 2019
Skutočnosť
k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

141 386,45

132 100

122 120

122 120

141 386,45
0,00
0,00

132 100
0,00
0,00

122 120
0,00
0,00

122 120
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2016

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

131 549,03

132 100

122 120

122 120

131 549,03
0,00
0,00

132 100
0,00
0,00

122 120
0,00
0,00

122 120
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
107 813,13

Skutočnosť
k 31.12.2016
119 064,61

Predpoklad
na rok 2017
119 064,61

87 631,70

87 331,70

87 331,70

0,00

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

14 472,30

14 172,30

14 172,30

Dlhodobý finančný majetok

73 159,40

73 159,40

73 159,40

Obežný majetok spolu

19 117,93

31 155,39

31 155,39

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
a.

Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
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Zásoby

0,00

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

1 589,36

1 589,36

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

0,00

2 847,05

3 288,91

3 288,91

16 270,88

26 277,12

26 277,12

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

0,00

1 063,50

577,52

577,52

Skutočnosť
k 31.12.2015
107 813,13

Skutočnosť
k 31.12.2016
119 064,61

Predpoklad
na rok 2017
119 064,61

100 715,62

110 842,52

110 842,52

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

0,00

10 014,01

10 126,90

10 126,90

6 593,54

7 986,51

7 986,51

360,00

480,00

480,00

0,00

0,00

0,00

10,24

177,27

177,27

6 223,30

7 329,24

7 329,24

0,00

0,00

0,00

503,97

235,58

235,58

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

b. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

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

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

c.

-

Neboli žiadne významné prírastky majetku

-

Obec nepredala dlhodobý majetok

-

Obec neprijala žiadne dlhodobé a krátkodobé bankové úvery

Pohľadávky

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

1 820,17

Pohľadávky po lehote splatnosti

3 271,12

Zostatok
k 31.12 2016

5 797,33
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d. Záväzky
Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

6 233,54

7 506,51

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- nárast pohľadávok za komunálny odpad
- nárast záväzkov je spôsobené tým, že evidujeme záväzky voči zamestnancom ma
mzdách a odvodoch za mesiac december /2016, ktoré budú vyplatené v mesiaci
január/2017

7. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
rok 2017

129 094,74

133 893,51

133 893,51

50 – Spotrebované nákupy

24 148,64

27 372,80

27 372,80

51 – Služby

10 361,78

12 201,92

12 201,92

52 – Osobné náklady

87 747,44

87 912,66

87 912,66

55,70

55,68

55,68

4 286,31

3 624,86

3 624,86

1 303,28

1 491,19

1 491,19

1 191,59

1 234,40

1 234,40

57 – Mimoriadne náklady

0,00

0,00

0,00

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139 108,75

144 020,41

144 020,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 217,63

123 163,74

123 163,74

560,97

955,51

955,51

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

Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
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65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

362,23

447,01

447,01

1,03

0,97

0,97

0,00

0,00

0,00

24 966,89

19 453,18

19 453,18

10 014,01

10 126,90

10 126,90

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Hospodársky výsledok kladný v sume 10 126,90 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

8. Ostatné dôležité informácie
a.

Prijaté granty a transfery

V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Účelové určenie grantov a
transferov

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR

Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb :
financovanie ŠR

3 750,88

Rodinné prídavky - náhrady

3 104,64
4 555,23

Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb :
spolufinancovanie ESF a ŠR
Aktivačná činnosť formou dobrovoľných služieb :
spolufinancovanie ESF a ŠR
Aktivačná činnosť formou dobrovoľných služieb :
financovanie ŠR
Podpora na vytváranie pracovných miest: Cesta z kruhu
nezamestnanosti – spolufinancovanie ESF a ŠR

455,38
1 084,48
1 437,30

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Strava pre deti v hmotnej núdzi – Materská
škola Šivetice

841,75

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi –
Materská škola Šivetice

116,20

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Osobitný príjemca
Príspevok na materskú školu

71,38
922,00

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva
B. Bystrica
Okresný úrad, životného prostredia, Banská
Bystrica

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Dobrovoľná požiarna ochrana SR,
Bratislava
Okresný úrad- Rimavská Sobota

Prenesený výkon štátnej správy na úseku životného
prostredia

26,24

Prenesený výkon štátnej správy na úseku
registra obyvateľstva
Dobrovoľná požiarna ochrana

132,42
700,00

Voľby do NR SR

665,92

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
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a) obec prijala transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť podľa
zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 11 283,27 €
b) obec prijala transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe podľa § 12 odst.
2, § 17 a § 8 odst.1 zákona 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa vo výške 3 104,64 €,
ktorý bol poukázaný obci ako osobitnému príjemcovi pre výplatu prídavku na dieťa
b.

Poskytnuté dotácie

V roku 2016 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie právnickým osobám alebo
fyzickým osobám – podnikateľom.

c.

Významné investičné akcie v roku 2016

V roku 2016 obec nerealizovala investičné akcie .

d.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- Obec : rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu.
e.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

f.

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Obec nevedie súdny spor .

Vypracoval: Bc. E. Kelemenová

Schválil: Ľudovít Sendrei

V Šiveticiach, dňa 14.06.2017.

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