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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania.
Výročná správa za rok 2018 našej obce má dať informáciu, ako to bolo
s činnosťou a hospodárením za už spomínaný rok.
Výročná správa Obce Lenka za rok 2018, ktorú Vám predkladám, poskytuje
pragmatický náhľad na činnosť obce a výsledky dosiahnuté v minulom roku v širokej
škále činností vykonávaných v rámci samosprávnych - originálnych kompetencií a
kompetencií v rámci preneseného výkonu štátnej správy, ktoré obec, ako základná
územno-správna jednotka, zabezpečuje v súlade s príslušnými právnymi normami.
Obec pokračovala v realizácii zámerov Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja a
ďalších plánovacích dokumentov. V hodnotenom období sme sa zamerali
predovšetkým na udržanie kvality plnenia všetkých samosprávnych a prenesených
kompetencií, ktorých plnenie si vyžiadalo náklady pokryté z príjmov bežného rozpočtu
a finančných operácií. Rok 2018
bol rokom realizácie schválených žiadostí
o nenávratný finančný príspevok. S plánovaných aktivít sme splnili mnoho našich
zámerov. Prebehla rekonštrukcia obecnej cesty na cintorín v dvoch častiach na ktorú
nám boli schválené finančné prostriedky z Úradu vlády a z programu Rozvoja vidieka,
prebehla rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na ktorú nám finančné prostriedky schválilo
Ministerstvo vnútra SR a tiež sa zrekonštruovalo sa verejné osvetlenie zo schválených
prostriedkov z Ministerstva financií. Všetky tieto aktivity prispeli k zlepšeniu kavlity
života našich občanov.
Venovali sme pozornosť aj údržbe obce koseniu a pravidelnej starostlivosti
o zeleň a verejné priestranstvá. Uchádzali sme sa aj o podporu z BBSK na usporiadania
XI. ročníka súťaže vo varení.
Venovali sme významnú pozornosť aj kultúrno-spoločenským aktivitám, ktoré
prispievajú k utužovaniu a budovaniu dobrých medziľudských vzťahov. Zorganizovali
sme karneval pre deti, Vatru na 8. mája, súťaž vo varení, večer s dôchodcami, Mikuláša
pre deti a varenie Vianočnej kapustnice. Celoročne a priebežne sme sa starali o vzhľad
obce a jeho pravidelnú údržbu. Vyslovujem poďakovanie poslancom obecného
zastupiteľstva za aktívnu ochotnú pomoc pri organizovaní podujatí, ako aj všetkým
dobrovoľníkom z obce.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Lenka
Sídlo: Lenka 11, 980 50 Včelince
IČO: 00649601
Štatutárny orgán obce: starosta
Telefón: 0907 210 236
Mail: obeclenka@gmail.com starosta@obeclenka.sk
Webová stránka: www.gemernet.sk/lenka, www.obeclenka.sk
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Mgr. Marián Habovčík
Zástupca starostu obce: Magdaléna Konczová
Hlavný kontrolór obce: Eva Czókolyová
Obecné zastupiteľstvo: Magdaléna Konczová, Jozef Kilik, Norbert Csizmadia, Beáta
Ondrejšíková, Štefan Béreš
Komisie: obec nezriadila komisie
Obecný úrad : Lenka č.11, 980 50

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Poslanie obce je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát obce Lenka. Poslanie
opisuje a prezentuje základné služby, ktoré poskytuje a identifikuje hlavných „zákazníkov“, t.j.
jej obyvateľov, miestnych podnikateľov, záujmové združenia a pod.. Poslanie vyjadruje
základný dôvod existencie obce Lenka a odpovedá na tri otázky: Čo obec robí? Prečo to robí?
Pre koho to robí? Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom obce,
podnikateľom či návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný
denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú
celú škálu aktivít počnúc obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez interné právne
poradenstvo a zastupovanie obce pri súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete,
zálohovanie dát či aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom obce.
Samospráva obce Lenka disponuje aj majetkom – budovami, pozemkami. Efektívne
spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len
za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu obce a
poslancom obecného zastupiteľstva. Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie
zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu
kvality samosprávou poskytovaných služieb. Medzi významné činnosti - a to najmä z pohľadu
obyvateľov obce – patrí administrovanie zasadnutí orgánov obce. Práve tieto autority
rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr.
prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení. Jedným zo základných predpokladov rozvoja
obce je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel miestnej samosprávy, ochrana života a osobného
majetku občanov, ale aj životného prostredia.
Vízie obce:
Obec Lenka sa bude formovať ako súčasť regiónu Pri Slanej, a bude využívať svoje ľudské,
materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života svojich občanov. Je to
bezpečná a rozvíjajúca sa obec poskytujúca svojim občanom dobrú kvalitu života. Obec a jej
okolie má pripravené podmienky pre rozvoj ľudských zdrojov, poľnohospodárstvo a oblasť
služieb cestovného ruchu. Obec má dobre a efektívne fungujúcu samosprávu. Nadväzujúc na
svoju historickú minulosť obec spolu s ostatnými obcami mikroregiónu zatraktívni svoje
postavenie v regióne.
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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 leží v strede časti južnej časti Slovenska
Susedné mestá a obce : Mesto Tornaľa. Obec Hubovo, Obec Včelince
Celková rozloha obce : 609 ha
Nadmorská výška : 381 m n. m.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 194 obyv. 31,36 obyv./km2
Národnostná štruktúra : maďarská a slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Rímskokatolícka cirkev 15,71%,
Evanjelická cirkev augsburského 30,37% Reformovaná cirkev 38,22%
Počet obyvateľov k 31.12.2018 je 193
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 3%
Nezamestnanosť v okrese : 16,15%
Vývoj nezamestnanosti : Vývoj nezamestnanosti má klesajúcu tendenciu.

5.4. Symboly obce

Erb obce :
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Vlajka obce :
5.5. História obce
Prvá písomná zmienka o obci sa zachovala z roku 1323 a to v podobe "zem Nenke".
V neskorších zápisoch sa označuje aj ako Lynthe (1386), Nenyke, Nenyenke (1427), Dolní
resp. Nižní Lenky (1808), Sajólenke (1920). Pôvodní obyvatelia Lenky patrili pod správu
kráľovského hradu Gemer. Pravdepodobne už koncom 13. stor. boli niektorí z nich povýšení
medzi tzv. kráľovských služobníkov (servientov),čiže fakticky sa stali príslušníkmi nižšej
šľachty (zemianstva). Následne si začali písať prídomok "z Lenky" (Nenkei, Lenkey, Lenkei).
Lenkeiovci zostali zemepánmi Lenky až do 19. stor. Okrem nich tu istý čas vlastnili určité
majetkové diely aj Hubaiovci (v Dolnej Lenke) a Vajdovci (vo Hornej Lenke). Žili tu taktiež
tzv. kurialisti, t.j. zemania hospodáriaci na svojej pôde bez poddaných. Popri spomínaných
šľachticoch tvorili druhú časť obyvateľstva Lenky najneskôr od 15. stor. poddaní (sedliaci a
želiari).
Obec patrila Szentkirályiovcom a rozvíjala sa ako poľnohospodárska zemianska obec.
Začiatkom 15. storočia sa od nej odlúčila Horná Lenka. Dolná Lenka mala začiatkom 19.
storočia 105 obyvateľov, v roku 1828 spolu s Hornou Lenkou mala 50 domov a 430
obyvateľov. poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po roku 1918. V roku 1938 –
1944 bola pripojená k Maďarsku. V Uhorsku začala rozrastať verejnosprávna agenda a a
miestna administratíva potrebovala svoje písomnosti overovať pečaťou s obecným znakom,
pristúpilo sa k jeho tvorbe práve z týchto "zemianskych pozícií". Na rozdiel od väčšiny
dolnogemerských obcí obyvatelia Lenky neprijali za svoje symboly poľnohospodárstva, ale
zvolili so kompozíciu pripomínajúcu šľachtický erb. Dokladom tejto skutočnosti je zachovaná
vosková pečať pochádzajúca približne z druhej polovice 18. storočia.
Táto pečať na prvý pohľad pripomína mierny vertikálny ovál, ale v skutočnosti ide o
osemhranný formát. V jeho hornej časti medzi siglami P - L, ktoré sú skratkami slov
POSSESIO LENKE (teba OBEC LENKA), je umiestnená otvorená osemlistová koruna. Pod
korunou stojí postava muža v hranatom klobúku, ktorý v pravej ruke drží fakľu a ľavú má
opretú vbok. Okolo neho, sa po bočných a dolných stranách pečate ťahajú dve dole prekrížené
olivové (vavrínove) vetvičky. Tieto vetvičky svojím "rámovaním" navodzujú dojem štítu, kým
koruna je na mieste, kde pri šľachtických erboch býva prilba s prikrývadlami a klenotom.
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Istú pochybnosť môže vzbudzovať interpretácia fakle v ruke muža. Otázku, či by to
nemohol byť napríklad meč, šabľa, kríž, kladivo alebo nejaký iný predmet sme sa pokúsili
riešiť pri primeranom zväčšení digitálneho snímku tejto pečate na počítači. Aj keď je na tento
spôsob čiastočne determinovaný technickými okolnosťami nasvietenia pečate pri jej fotení, zdá
sa, že považovať oný predmet za fakľu je najprijateľnejšie. Táto skutočnosť vykazuje okrem
toho aj v rámci slovenskej heraldickej tvorby značný stupeň ojedinelosti a tým tiež
originálnosti, čo bude v konečnej fáze znamenať aj pre samotnú Lenku určté plus. (Mečov a
šablí "hockoľko", fakle takmer niet!)
Naznačený "šľachtický" charakter historického znaku Lenky oprávnene vyvoláva potrebu
preskúmať, či tu naozaj nejde o transformáciu nejakého rodového erbu. V tomto zmysle by na
prvom mieste prichádzať do úvahy miestni zemepáni, ale ani jeden z troch spomínaných
feudálnych rodov nemá erb, ktorý by bolo možné považovať za predobraz znaku obce.
Teoreticky by sa dalo ešte uvažovať aj o erboch tamojších armálistov. Ich erby však zatiaľ
nepoznáme a považujeme to za málo pravdepodobné. Takže najskôr pôjde o viac-menej
samostatný znak vytvorený ako pôvodina priamo určená pre Lenku.
5.6. Pamiatky Barokový kaštieľ z prvej polovice 18. storočia

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským v Tornali a s vyučovacím jazykom
maďarským v Tornali
- Materskú školu navštevujú deti v Tornali
Mimoškolské aktivity poskytuje v meste Tornaľa
- Základná umelecká škola, ale deti ju navštevujú v meste Tornaľa
- Centrum voľného času navštevujú deti v meste Tornaľa
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na mesto Tornaľa, kde budú naše deti navštevovať predškolské a školské zriadenia.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v sa priamo v obci neposkytuje:
- Poliklinika n.o. je v meste Tornaľa
- Nemocnica s poliklinikou v okresnom meste Rimavská Sobota
- Lekárov navštevujú občania prevažne v Tornali
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
- Obec poskytuje prepravnú službu pre svojich občanov
- Zariadenie sociálnych služieb v obci nie je zriadené.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať najmä na dôchodcov a telesne postihnutých.
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6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec Lenka :
- Kultúrny dom
- Obecný park s oddychovou zónou
- Futbalové ihrisko
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na všetky vekové kategórie obyvateľstva.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

OZ Rozvoj Južného Gemera

Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

CHRUMEX, s.r.o. výroba cestovín

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
Na území obce pôsobia aj podnikatelia v oblasti poľnohospodárstva a to:
Agroterra spol. s r.o.
Ladislav Fuko SHR
Zoltán Antal SHR
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať prevažne na poľnohospodársku činnosť.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2018. Obec v roku 2018 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 schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č. 2A
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 12.04.2018 uznesením č. 3
- druhá zmena schválená dňa 08.06.2018 uznesením č. 3
- tretia zmena schválená dňa 13.12.2018 uznesením č. 4
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

Príjmy celkom
z toho :

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

65 380,00

156 824,96

151 891,62

96,85
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Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

56 380,00
0,00
9 000,00

74 885,73
36 495,03
45 444,20

69 952,39
36 495,03
45 444,20

93,41
100,00
100,00

65 349,00

153 007,04

146 999,17

96,07

53 649,00
10 500,00
1 200,00

65 389,25
86 417,79
1 200,00

61 346,21
84 652,96
1 000,00

93,82
97,96
83,33

31,00

3 817,92

4 892,45

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
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
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku SF
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
69 952,39
69 952,39

61 346,21
61 346,21

8 606,18
36 495,03
36 495,063

84 652,96
84 652,96

-48 157,93
-39 551,75
0,00
-39 551,75
45 444,20
1 000,00

44 444,20
151 891,62
146 999,17
4 892,45
227,02
4 665,43

9

Schodok rozpočtu v sume 39 551,75 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 0 EUR bol v rozpočtovom roku 2018
vysporiadaný :
- z finančných operácií
39 551,75 EUR
Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet
v banke) v sume
227,02 EUR,
Zostatok finančných operácií v sume 44 444,20 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 39 778,77 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 4 665,43 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
4 665,43 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
4 665,43 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2018
151 891,62
69 952,39
36 495,03
45 444,20

Rozpočet
na rok 2019
58 036,00

Rozpočet
na rok 2020
59 389,00

Rozpočet
na rok 2021
61 495,00

58 036,00
0,00
0,00

59 389,00
0,00
0,00

61 495,00
0,00
0,00

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálov.výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2018
146 999,17
61 346,21
84 652,96
1 000,00

Rozpočet
na rok 2019
57 245,00

Rozpočet
na rok 2020
57 909,00

Rozpočet
na rok 2021
58 018,00

55 745,00
500,00
1 000,00

55 909,00
0,00
2 000,00

56 018,00
0,00
2 000,00

Výdavky RO s právnou
subjektivitou
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017
246 436,99

Skutočnosť
k 31.12.2018
350 632,20

229 462,54

306 842,50

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

185 228,54

262 608,50

Dlhodobý finančný majetok

44 234,00

44 234,00

Obežný majetok spolu

16 946,56

43 673,41

160,57

14,20

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

33 767,80

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

414,24

1 704,19

16 371,75

8 187,22

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

27,89

116,29

Skutočnosť
k 31.12.2017
246 436,99

Skutočnosť
k 31.12.2018
350 632,20

157 568,84

166 625,99

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

157 568,84

166 625,99

22 411,54

45 225,89

500,00

480,00

9 000,00

0,00

666,57

893,59

4 451,59

3 291,12

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2. 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
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Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7 793,38

40 561,18

66 456,61

138 780,32

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Prírastkov majetku-rekonštrukcia, modernizácia, výstavba: VO, Požiarnej zbrojnice,
Miestnych komunikácií,

-

prijatých krátkodobých bankových úverov

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2018

1 666,29

278,97

Pohľadávky po lehote splatnosti

2 889,33

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2018

5 118,16

4 184,71

Záväzky po lehote splatnosti
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nárast pohľadávok

-

pokles záväzkov

9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Náklady

89 227,37

73 530,35

50 – Spotrebované nákupy

11 233,45

11 868,14

8 471,67

9 497,13

51 912,29

37 024,04

53 – Dane a poplatky

376,43

222,19

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

534,79

739,94

14 938,79

12 303,41

1 250,79

1 608,63

51 – Služby
52 – Osobné náklady

12

57 – Mimoriadne náklady

0,00

0,00

509,16

266,87

0,00

0,00

84 545,76

77 958,40

24,00

2 097,72

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

47 504,21

50 921,43

13 841,25

1 819,02

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

0,00

568,35

0,28

0,00

67 – Mimoriadne výnosy

0,00

0,00

23 176,02

22 551,88

-4 681,61

4 428,05

58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

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 2018 záporný v sume -4 681,61 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
 významný pokles pri osobných nákladov, nakoľko v roku 2018 obec už nemala toľko
pracovníkov prijatých cez UPSVaR,
 významný pokles pri výnosoch z poplatkov, nakoľko obec v roku 2018 už nevystavila
faktúry za administratívnu prácu pre Mikroregión a pre VSP
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

OÚ Rim.Sobota
MDVaRR SR
MDVaRR SR
MV –sekcia VS
MV-sekcia VS
OÚ odd ŽP
UPSVaR
DPO Rim.Sobota
SPOLU

Voľby do VÚC
Stavebný úrad
Cestná doprava
REGOB
Register adries
Ochrana ŽP
Dobrovoľnícka, §54 atd
DHZ
Bežné výdavky

526,86
203,13
7,91
60,39
77,20
17,47
11 424,82
1 400,00
13 717,78

526,86
203,13
7,91
60,39
77,20
17,47
11 424,82
1 400,00
13 717,78

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

MF SR
MF SR
SPOLU

Miestna komunikácia-cintorín
Požiarna zbrojnica
Kapitálové výdavky

8 000,00
28 495,03
36 495,03

8 000,00
28 495,03
36 495,03

0,00
0,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
- Transfer z UPSVaR na zamestnávanie občanov a vytvorenie pracovných miest.
- Transfer z MF SR na rekonštrukciu MK a Požiarnej zbrojnice
10.2.Poskytnuté dotácie
K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so Príkazom
OZ o správnych poplatkoch o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel zo dňa 11.10.2012
Žiadateľ dotácie, jednorázového príspevku
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Narodenie dieťaťa
CVČ – Tornaľa-BV
Spolu

70,00
196,87
266,87

10.3. Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
-

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

-

Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií
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-

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

-

Projektové dokumentácie

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Výstavba multifunkčného ihriska

-

Vybudovanie ústredného vykurovania vo viacúčelovej budove OcU

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: Mgr. Marián Habovčík
V Lenke dňa 10.9.2019

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
 Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie dňa 10.9.2019 uznesením č.3/C
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