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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa obce Rudník za rok 2018 obsahuje základné informácie týkajúce sa
organizačnej štruktúry obce, vyjadruje prioritné poslanie, vízie a ciele, ktoré plánujú
predstavitelia obce dosiahnuť. Okrem základnej charakteristiky obce a prehľadu o prenesených
a originálnych kompetenciách obce vyjadruje výročná správa aj celistvý obraz o vývoji obce z
pohľadu rozpočtovníctva a účtovníctva. Obec bude aj naďalej pokračovať v investičných
aktivitách, a to najmä rekonštrukciou miestnych komunikácií, dobudovaním ČOV a pod.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Rudník

Sídlo:

044 23 Rudník 205

IČO:

00324663

Štatutárny orgán obce: Ing. Oľga Kormošová
Telefón:

055/4664203

Mail:

obec.rudnik@eposta.sk

Webová stránka: www.obecrudnik.eu

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Ing. Oľga Kormošová, do 21.12.2018 Kišdučák Vladimír

Zástupca starostu obce:

Ing. Jozef Cibrík,

Hlavný kontrolór obce:

Ladislav Tresa

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Jozef Cibrík

do 21.12.2018 MUDr. Tóth Imrich

do 21.12.2018 MUDr. Tóth Imrich

Marián Cibrík
MUDr. Vladimír Drábik, do 21.12.2018 Ing. Jozef Martoš
Michal Hegeduš

do 21.12.2018 Migas Anton

Ján Novotný
Ing. Tibor Szalona
Bc. Mário Tamáš

do 21.12.2018 Šturm Milan
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Komisie:
Komisia na ochranu verejného záujmu
• Ing. Tibor Szalona - predseda
• Marián Cibrík
• MUDr. Vladimír Drábik
• Bc. Michal Hegeduš DiS.
• Ján Novotný
• Ing. Tibor Szalona
• Bc. Mário Tamáš
Komisia stavebná a životného prostredia
• Ján Novotný - predseda
• Marián Cibrík
• Ing. Jozef Cibrík
• Ing. Tibor Szalona
• Tomáš Strhársky
Komisia finančná
• Ing. Jozef Cibrík - predseda
• Ing. Tibor Szalona
• Marián Cibrík
• MUDr. Vladimír Drábik
• Bc. Michal Hegeduš DiS.
Komisia kultúry a športu
• Bc. Mário Tamáš - predseda
• Bc. Michal Hegeduš DiS.
• Ján Novotný
• Marián Cibrík
• MUDr. Vladimír Drábik
Obecný úrad:
Administratívny úsek:

Petra Bodnárová

Ekonomický úsek:

Darina Gamráthová

Rozpočtové organizácie obce:
Názov:

Základná škola s MŠ Rudník

Sídlo:

044 23 Rudník 205

Štatutárny orgán:

Mgr. Horňáková Gabriela, riaditeľka školy

Základná činnosť:

výchovno – vzdelávacia činnosť

IČO:

35569093

Telefón:

055 466 42 07

E-mail:

mszsrudnik@gmail.com
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Obec Rudník je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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.
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok vznikol zákonom SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pri svojej činnosti sa riadi uvedeným zákonom, Ústavou
Slovenskej republiky, ostatnými právnymi predpismi, vyhláškami a vnútornými predpismi
obce.

Vízie obce:
Záujmom obyvateľov obce je žiť zdravým spôsobom života a v obci s priaznivým životným
prostredím. Záujmom obce je toto zabezpečiť a tak zatraktívniť obec pre obyvateľov,
potenciálnych obyvateľov a rekreantov. Obec Rudník je obec, v katastri ktorej sa nachádzajú aj
chaty. Obec Rudník definovala víziu svojho územia nasledovne: zabezpečiť svojim
obyvateľom kvalitné životné prostredie prejavujúce sa čistým ovzduším, nízkym hlukom,
kvalitnou vodou, odpadmi a chemikáliami nezaťaženou pôdou a zachovanými prirodzenými
biotopmi; ponúknuť kvalitnú technickú infraštruktúru, kvalitné služby občianskej vybavenosti,
sociálne zázemie na vysokej úrovni a množstvo príležitostí na príjemné športové a kultúrne
vyžitie; umožniť prístup ku kvalitnej starostlivosti, výchove a vzdelávaniu.

Ciele obce:
Dobudovaním a rekonštrukciou základnej infraštruktúry, rozvíjaním prírodného a kultúrneho
potenciálu územia a zabezpečením permanentného všestranného rozvoja obce, zlepšiť životné
podmienky miestnych obyvateľov, vybavenosť a atraktivitu obce

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
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5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce :

Rudník leží na juhovýchode Slovenského Rudohoria a na
ľavobrežných prítokoch Rudnického potoka

Susedné mestá a obce :

Jasov, Poproč, Zlatá Idka, Nováčany

Celková rozloha obce :

2 300 ha

Nadmorská výška :

314 m n. m.

5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :

27,08 obyv./km2 / 620

Národnostná štruktúra :

slovenská

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : kresťansko-katolícka
Vývoj počtu obyvateľov :

2016 612
2017 616
2018 621

5.3 Symboly obce
Erb obce :

Vlajka obce :

Pečať obce :
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5.4 História obce
Prvá písomná zmienka je z roku 1255. Prvá písomná zmienka pochádza od kráľa Belu IV,
ktorý pri jej vydaní vyhlásil, že za tatarského vpádu zhoreli všetky listiny a je teda z roku 1255.
Jeho skutočná prvá zmienka siaha ešte pred rok 1171. Obec patrila pod Abovsko - turniansku
župu, okres Moldava nad Bodvou, Košický kraj. Po roku 1960 sa obec začlenila pod okres
Košice – okolie, Východoslovenský kraj. Pôvodná obec sa teda spomína v roku 1255 v
súvislosti s tým, že obyvatelia odvádzali daň Kláštoru premonštrátov v Jasove. Roku 1427 mal
21 port. V roku 1828 mala 155 domov a 1162 obyvateľov. Od nepamäti mali právo kupovať a
predávať dom a zem. Vozili obilie a víno z Jasova na Smolník a späť. Brali rudu do
mediarskych hutí v Zlatej Idke, zásobovali hlinou hrnčiarov v Jasove a v Moldave, pracovali v
hámroch a pálili uhlie. Za 1. ČSR boli zamestnaní v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a
baníctve. Obec bola 1938 - 1945 pripojená k Maďarsku. V 2. sv. vojne tu bol nyilašovský
výcvikový tábor pre boj proti partizánom. V decembri 1944 tu partizáni zo skupiny Petöfiho
zlikvidovali muničný sklad Nemcov. JRD založili v roku1952. Popri poľnohospodárstve a
lesnom hospodárstve pracujú obyvatelia v priemyselných podnikoch v Moldave nad Bodvou.
5.5 Pamiatky
Rímskokatolícky kostol sv. Anny a Joachima, rokokový z roku 1770, rímskokatolícky
kostol sv. Juraja mučeníka, klasický z roku 1841, hroby neznámych vojakov padlých v I. a II.
svetovej vojne na miestnom cintoríne, pamätník obyvateľom obce padlým v 1. a v 2. svetovej
vojne v chráme sv. Juraja mučeníka
5.6 Významné osobnosti obce
Vdp. Ján Benko - diecézny rímskokatolícky kňaz, Mária Szabóová – Fedorová - pôrodná
asistentka Nemocnice sv. Alžbety Miškolc, Ing. Ján Midas - riaditeľ Lesopoľnohospodárskeho
závodu Humenné, PhDr. Matej Jozef Cibrík - organizátor ochotníckeho divadla v obci, riaditeľ
Ústavu sociálnych služeb v Šemši.

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

Základná škola s Materskou školou Rudník

Mimoškolské aktivity sú realizované prostredníctvom Základnej umeleckej školy Medzev
a Centrami voľného času Košice

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : prípravu detí na primárne vzdelávanie a prípravu žiakov na život, ktorý od nich
vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy, aby boli
komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju
prácu, boli schopní pracovať v tíme a schopní seba motivácie k celoživotnému vzdelávaniu.
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6.2. Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť v obci sa neposkytuje. Na území obce sa nenachádzajú žiadne
zariadenia zdravotnej starostlivosti. Obyvatelia obce dochádzajú za zdravotnou starostlivosťou
do blízkeho mesta Moldava nad Bodvou, Poproč a do Košíc.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja nemožno očakávať, že v blízkej budúcnosti sa v
obci zriadi zariadenie zdravotnej starostlivosti.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Obec v roku 2018 neposkytovala opatrovateľskú službu. V rámci sociálnej pomoci
poskytuje dôchodcom príspevok na donášku obedov.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na podporu činnosti dôchodcov, organizáciu stretnutia pri príležitosti
životných jubileí, posedenia s pohostením pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
6.4. Kultúra
V obci sa nachádza kultúrny dom, ktorý slúži miestnej samospráve, ale aj obyvateľom
na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí, rodinných osláv a stretnutí. Obec každoročne
organizuje kultúrne podujatia ako je Májový beh Mieru, Pochod po pamätných cestách,
Stavanie mája, Vatra SNP, Stretnutie dôchodcov, Púť ku kostolu sv. Anny a sv. Joachima,
odpustová slávnosť sv. Juraja, Súťaž vo varení guľáša, Deň detí, Mikuláša. V obci sa nachádza
trávnaté ihrisko, detské a viacúčelové ihrisko, ktoré slúžia samospráve, obyvateľom a škole na
športovú činnosť.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na organizovanie tradičných kultúrnych a športových podujatí.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Potraviny FRESS

Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

LB Minerals SK, s.r.o. Košice

-

Píla JUNKER, s.r.o.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

Hospodársky dvor spoločnosti AGRO – MOLD, a.s.,

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na : poľnohospodársku činnosť a činnosť živnostníkov v oblasti poskytovania
služieb.
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7. 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 prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením
č. 213/12/2017
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu obce č. 1, dňa 31. 03. 2018,
na základe čl. 20 Zásad hosp. s fin. prostriedkami, schválených uznesením č.
58/12/2015
- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu obce č. 2, dňa 30. 04. 2018
na základe čl. 20 Zásad hosp. s fin. prostriedkami, schválených uznesením č.
58/12/2015
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu obce č. 3, dňa 30. 06. 2018
na základe čl. 20 Zásad hosp. s fin. prostriedkami, schválených uznesením č.
58/12/2015
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu obce č. 4, dňa 31. 07. 2018
na základe čl. 20 Zásad hosp. s fin. prostriedkami, schválených uznesením č.
58/12/2015
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu obce č 5, dňa 31. 08. 2019
na základe čl. 20 Zásad hosp. s fin. prostriedkami, schválených uznesením č.
58/12/2015
- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením obecného zastupiteľstva č. 1, dňa 24.
10. 2018, uznesením č. 260/10/2018
- siedma zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu obce č. 6, dňa 31. 12. 2018
na základe čl. 20 Zásad hosp. s fin. prostriedkami, schválených uznesením č. 58/12/2015
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

284 548

288 828

302 085,34

104,6

282 448

277 728
9 000

289 673,19
6 000,00

104,3
66,7

Príjmy RO s práv.subjek.

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

2 100
284 548

2 100
288 828

6 412,15
257 615,69

305,3
89,2

176 286

176 486
10 800

143 932,65
8 460,00

81,6
78,3

Výdavky RO s práv.subj.

108 262

101 542

105 223,04
44 469,65

103,6

Rozpočet obce
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
296 085,34
289 673,19
6 412,15
249 155,69
143 932,65
105 223,04
46 929,65
6 000,00
6 000,00
0,00

8 460,00
8 460,00
0,00

-2 460,00
44 469,65
6 473,68
37 995,97

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

0,00

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

0,00

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

0,00
302 085,34
257 615,69
44 469,65
6 473,68
37 995,97

Poznámka:
Prebytok rozpočtu v sume 37 995,97 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 6 473,68 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
37 995,97 EUR
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7.3 Rozpočet na roky 2019 - 2021
Skutočnosť
k 31.12.2018

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

302 085,34

284 548

276 766

281 776

289 673,19
6 000,00

282 448

274 666

279 676

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

6 412,15

2 100

2 100

2 100

Skutočnosť
k 31.12.2018

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

257 615,69

284 548

289 766

304 776

143 932,65
8 460,00

176 286

191 766

206 776

105 223,04

108 262

98 000

98 000

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
8.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Majetok spolu

739 208,01

773 174,47

Neobežný majetok spolu

691 689,84

669 728,94

4 140,00

4 140,00

Dlhodobý hmotný majetok

565 595,38

543 634,48

Dlhodobý finančný majetok

121 954,46

121 954,46

45 324,89

103 150,19

Dlhodobé pohľadávky

16 503,23

29 206,22

Krátkodobé pohľadávky

28 821,66

73 943,97

2 193,28

295,34

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Finančné účty
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018
631,22

376,92

631,22

358,40

631,22

358,40

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

18,52
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8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

739 208,01

773 174,47

Vlastné imanie

479 617,15

505 200,88

479 617,15

505 200,88

6 284,64

11 893,57

6 284,64

5 893,57

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

6 000,00

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

253 306,22

256 080,02

b) za konsolidovaný celok
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018
631,22

376,92

-8 162,71

-3 917,78

-8 162,71

-3 917,78

8 766,79

4 294,70

230,19

144,85

8 536,60

4 149,85

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

27,14
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastky majetku: projektová dokumentácia – šatne 1 800 €
- rekonštrukcia kuchyne 1 980 €

-

kúpa dlhodobého majetku: nákup pozemkov 4 680 €

8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

28 821,66

73 943,97

Pohľadávky po lehote splatnosti

16 503,23

29 206,22

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
b) za konsolidovaný celok
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

8 536,60

4 149,85

Záväzky po lehote splatnosti

230,19

144,85

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

významný nárast pohľadávok: nevymáhanie pohľadávok za dane z pozemkov, stavieb
a poplatkov za odpad a vodu z minulých rokov
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9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

246 944,87

263 001,32

50 – Spotrebované nákupy

12 343,19

12 472,11

51 – Služby

49 579,30

52 657,61

52 – Osobné náklady

72 031,50

75 525,86

94,27

55,77

54 – Ostatné náklady na prev.činnosť

10 307,20

1 830,00

55 – Odpisy, rezervy a OP

40 439,78

32 321,52

833,28

977,86

61 316,35

87 160,59

296 995,31

298 997,55

244 773,19

259 592,05

27 218,06

1 933,96

2 188,62

10 057,77

0,01

1 469,60

22 815,43

25 944,17

50 050,44

35 996,23

53 – Dane a poplatky

56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a z odv.pr.
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorg. služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a z popl.
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov v obciach,
a v RO a PO zriadených obcou
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

Hospodársky výsledok kladný, v sume 35 996,23 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

114 080,87

104 692,24

13 611,21

13 148,44

774,72

622,82

96 340,93

84 682,61

395,04

399,39

2 958,97

5 838,98

105 918,16

100 774,46

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

5 873,75

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

2 958,97

1 567,50

97 085,44

99 206,96

-8 162,71

-3 917,78

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Krajský školský úrad Košice
Okresný úrad Košice - okolie
Okresný úrad Košice - okolie
Okresný úrad Košice - okolie
Okresný úrad Košice - okolie
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Košice - okolie
Okresný úrad Košice - okolie
Krajský školský úrad Košice
Krajský školský úrad Košice
Krajský školský úrad Košice
ÚPSVaR Košice
ÚPSVaR Košice
Okresný úrad Košice - okolie
LB MINERALS SK
ELFOVOLTIKA
Ministerstvo financií

Účelové určenie grantov a
transferov
Prevádzka ZŠ
Životné prostredie
Stavebný poriadok
REGOB
Register adries
Doprava
Voľby
Predškolská výchova
Vzdelávacie poukazy
Učebnice
Znevýhodnené prostredie
Strava v hmotnej núdzi
Školské pomôcky-hmotná núdza
Vojnové hroby
Grant
Grant
Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR
26 949,00
69,98
709,22
202,95
21,20
450,00
519,43
996,00
230,00
7,00
100,00
231,00
16,60
262,11
450,00
400,00
6 000,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
- Dotácia na rekonštrukciu miestnych komunikácií

10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.2/2016 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

CVČ-bežné výdavky

na činnosť

167,20

CVČ-bežné výdavky

na činnosť

31,35

CVČ Cvrček-bežné výdavky

na činnosť

62,70

CVČ Mesto Košice-bežné výdavky

na činnosť

125,40

PIEROT-bežné výdavky

na činnosť

50,00

TJ Rudník-bežné výdavky

na činnosť

490,00

Stolný tenis-bežné výdavky

na činnosť

40,00
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10.3 Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
a) obec
- Nákup pozemkov
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií
- Dostavba ČOV
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor.

Vypracoval:

Schválil:

Oravcová Viera

Ing. Kormošová Oľga

V Rudníku dňa 31. 7. 2019

Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
• Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
• Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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