
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuálna výročná správa 

 

Obce Drňa 

 

za rok 2016 
 

 

 

 

 

 

 

  
Endre Vincze                                                

starosta obce 
 



                                                                                2 

OBSAH str. 

1. Základná charakteristika obce 3 

    1.1   Geografické údaje 3 

    1.2   Demografické údaje 4 

    1.3   Ekonomické údaje 4 

    1.4   Symboly obce 4 

    1.5   Logo obce 4 

    1.6   História obce 5 

    1.7   Pamiatky 5 

    1.8   Významné osobnosti obce 5 

    1.9   Výchova a vzdelávanie 5 

    1.10 Zdravotníctvo 5 

    1.11 Sociálne zabezpečenie 6 

    1.12 Kultúra 4 

    1.13 Hospodárstvo 4 

    1.14 Organizačná štruktúra obce 5 

2. Rozpočet obce na rok 2016 a jeho plnenie 6 

    2.1   Plnenie príjmov za rok 2016 7 

    2.2   Čerpanie výdavkov za rok 2016 8 

    2.3   Plán rozpočtu na roky 2016 - 2017 8 

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016 9 

4. Bilancia aktív a pasív v eurách 10 

    4.1   Aktíva 10 

    4.2   Pasíva 10 

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách 11 

    5.1   Pohľadávky 11 

    5.2   Záväzky 11 

6. Hospodársky výsledok           12 

7. Ostatné dôležité informácie 13 

    7.1   Prijaté granty a transfery 13 

    7.2   Poskytnuté dotácie 13 

    7.3   Významné investičné akcie v roku 2016 13 

    7.4   Predpokladaný budúci vývoj činnosti 13 

    7.5   Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 13 



                                                                                3 

1. Základná charakteristika Obce  Drňa  

      

     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. 

 Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo ŠR 

a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania 

a prostriedky mimo rozpočtových peňažných fondov. Majetkom obce sú veci sú vo vlastníctve 

obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať 

a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie 

nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely a na 

výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce, určuje obecné zastupiteľstvo 

obce. Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení 

výnosu dne z príjmov územnej samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov.  

 Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný § 3 zákona číslo 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou 

zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č.540/2001 

Z.z. o štátnej štatistike. 

 Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky 

rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle 

tohto zákona účtuje obec v sústave podvojného účtovníctva. Cieľom účtovnej závierky je 

poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. 

 Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia 

individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou 

závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov. 

 

1.1 Geografické údaje 

 

Geografická poloha obce 

Obec Drňa sa nachádza v Banskobystrickom kraji. Leží v juhovýchodnej časti Rimavskej 

Soboty vedľa hranice Maďarska. 

Rozloha obce : 1231 ha 

Nadmorská výška : od 182 m.n.m. 
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Susedné mestá a obce : Šimonovce, Širkovce, Jesenské Dubovec, Hostice, Drňa, Rimavská 

Sobota 

 

1.2 Demografické údaje  

2 Vývoj počtu  obyvateľov k 31.12.2016  - 218 obyvateľov.  

3 Národnostná štruktúra :  slovenská, maďarská, rómska 

4 Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícka a reformované 

kresťanstvo 

5 Vývoj počtu obyvateľov : rastúci trend 

 

5.1 Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 79% 

Nezamestnanosť v okrese : 33% 

Vývoj nezamestnanosti :  rastúci trend 

 

5.2 Symboly obce 

 

Erb obce :  V zelenom štíte medzi dvoma zlatými klasmi bez stebiel zlatý lemeš - to všetko 

prevyšujúce dve strieborné zvlnené brvná.  

 

Vlajka obce 

Pečať obce 
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5.3 Logo obce 

 

 
 

5.4 História obce  

 

Obec je založená v roku 1246, ale vznikla v staršom osídlení. Pôvodný názov Darna (od r. 

1246) sa postupne menil na Darnya (1380), Darnia (1431), Darna (1786), Darňa (1920)až na 

Drňa 1948; po maďarsky Darnya ) 

Od 15. storočia patrila Jánosyovcom. Po ich vymretí koncom 16. storočia obec patrila viacerým 

zemianskym rodinám. V 16. storočí obec spustošili Turci a v rokoch 1566-1567 bola poplatná 

Turkom. V roku 1773 tu žilo 28 sedliakov a 9 želiarov. Spolu tu bývalo 514 obyvateľov v 71 

domoch, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. 

Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj za I.ČSR  v r. 1938-1944 bola pripojená k 

Maďarsku. JRD bolo založené v r. 1956 

 
 

5.5 Pamiatky  

Kostol reformovaný tolerančný z r. 1802 ( kalvínsky kostol), datovanie zmien: 1835-1840 

Významné osobnosti obce: obec nemá 

5.6 Výchova a vzdelávanie  
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí obec neposkytuje. V susednom obci Šimonovce sa 

poskytuje výchova a vzdelávanie detí v  MŠ a ZŠ. 

 Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na :  rôznorodé projekty  

5.7  Zdravotníctvo 
Zdravotnú starostlivosť v obci neposkytuje. 

Obec patrí pod: 

Poliklinika Jesenské 

Nemocnica s poliklinikou Rimavská Sobota 

5.8 Sociálne zabezpečenie 
Sociálne služby v obci sa nenachádza. 

5.9 Kultúra 

     Spoločenský a kultúrny život obci zabezpečuje obecný úrad. Obec prevádzkuje  miestny 

rozhlas. V obci nie je aktívny žiaden spolok či krúžok zameraný na rozvoj či prezentáciu 

kultúry.  

     Na základe analýzy doterajšieho vývoja je stav v oblasti kultúry a športu alarmujúci.  

Čoraz menej mládeže sa zapája do aktivít.  

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

sa bude orientovať na : na kultúrne vyžitie obyvateľov  – Deň detí, Deň Obce, Privítanie 

Mikuláša, Športové podujatia 

      

5.10  Hospodárstvo  

V obci Drňa podnikajú: 

Jaroslav Simko – vyvážanie a vyťaženie dreva 

Ing. Zoltán Jano – SHR  
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Ľubomír Jano – SHR  

Dezider Juhász – SHR  

Štefan Bálint – SHR  

Endre Vincze – predaj rozličného tovaru 

Mária Kánova – Drogeria – prevádzka: Jesenské 

 

5.11  Organizačná štruktúra obce  

 

Starosta obce: Endre Vincze 

Zástupca starostu obce: Gejza Bari 

Hlavný kontrolór obce:  Eva Vargová  

Obecné zastupiteľstvo: Štefan Anderkó, Csaba Bálint, Jozef Matovics, Ladislav Zsófi, Gejza 

Bari 

Obecný úrad :  Agneša Molnárová 

    

 

Rozpočtové organizácie obce  - obec nemá zriadené rozpočtové organizácie  

 

Príspevkové organizácie obce  - obec nemá zriadené príspevkové organizácie  

 

Neziskové organizácie založené obcou  -  nie sú  založené obcou   

 

Obchodné spoločnosti založené obcou  - nie sú založené obcou  

 

2. Rozpočet obce na rok 2016 a jeho plnenie 
 

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 prebytkový. 

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  vyrovnaný  .  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  20.12.2015 uznesením č. 12/2015 

Rozpočet bol zmenený raz: 

 

- zmena   schválená dňa  17.12.2016       uznesením č. 11/2016 

 

Rozpočet obce k 31.12.2016 v eurách 

 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 112446,00 110342,93 

z toho :   

Bežné príjmy 89446,00 84838,35 

Kapitálové príjmy 0,00 25504,58 

Finančné príjmy 23000,00 0,00 

Príjmy RO s právnou subjektivit.   

Výdavky celkom 89946,00 104458,53 

z toho :   
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Bežné výdavky 88946,00 80573,41 

Kapitálové výdavky 0,00  

Finančné výdavky 1000,00 23885,12 

Výdavky RO s právnou subjekt.   

Rozpočet  obce  22500,00 5884,40 

 

2. Plnenie príjmov za rok 2016 v eurách  

 
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

110342,93 110342,93 100 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

 Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

45605,08 45605,08 100 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

 Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

2965,97 2965,97 100 

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  

 Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

306,48 306,48 100 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1 ÚPSVaR 30217,86 AČ 

2 ÚPSVaR 5373,12 Detské prídavky 

3 Ministerstvo dopravy ......... 9,72 Prenesené kompetencie 

4 Obvodný úrad 774,30 Voľby  

5 Okresný úrad BB 83,25 Regob 

6 Ministerstvo ŽP 16,31 Na životné prostredie 

 Spolu 36474,56  

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

4) Kapitálové príjmy:  

Kapitálový transfer od PPA: 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

25504,58 25504,58 100 

Kapitálový transfer bol poskytnutý na kamerový systém - vrátenie DPH. 

 

5) Príjmové finančné operácie:  

 Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

0 0  

 

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

    Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou. 
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3. Čerpanie výdavkov za rok 2016 v eurách  
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

104458,53 104458,53 100 

1) Bežné výdavky: 

 Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

80573,41 80573,41   100 

v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy  18586,86 18586,86 100 

Ekonomická oblasť 23530,85 23530,85 100 

    

Voľby  774,30 774,30 100 

Komunálny odpad 1436,82 1436,82 100 

Aktivačná činnosť 30217,86 30217,86 100 

Verejné osvetlenie 653,60 653,60 100 

Sociálne zabezpečenie HN 5373,12 5373,12 100 

Spolu 80573,41 8057341 100 

 

2) Kapitálové výdavky : 

 Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

0 0  

        

3) Výdavkové finančné operácie : 

 Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

23885,12 23885,12            100,00     

Splácanie istiny úverov. 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

      Obec nemá zriadené organizácie s právnou subjektivitou 

2.3 Plán rozpočtu na roky 2017 - 2019 

      2.3.1 Príjmy celkom 

 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Plán na rok 

2017 

Plán na rok 

2018 

Plán na rok 

2019 

Príjmy celkom 110342,93 88748,00 88748,00 88748,00 

z toho :     

Bežné príjmy 84838,35 88748,00 88748,00 88748,00 

Kapitálové príjmy 25504,58 0 0 0 

Finančné príjmy 0 0 0 0 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
0 0 0 0 

      2.3.2 Výdavky celkom 

 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Plán na  rok 

2017 

Plán na  rok 

2018 

Plán na  rok 

2019 

Výdavky celkom 104458,53 88748,00 88748,00 88748,00 

z toho :     

Bežné výdavky 80573,41 87748,00 87748,00 87748,00 

Kapitálové výdavky     

Finančné výdavky 23885,12 1000,00 1000,00 1000,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
0 0 0 0 
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3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2016 
     

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2016 

  

Bežné  príjmy spolu 84838,35 

z toho : bežné príjmy obce  84838,35 

             bežné príjmy RO  

Bežné výdavky spolu 80573,41 

z toho : bežné výdavky  obce  80573,41 

             bežné výdavky  RO  

Bežný rozpočet 4264,94 

Kapitálové  príjmy spolu 25504,58 

z toho : kapitálové  príjmy obce   

             kapitálové  príjmy RO  

Kapitálové  výdavky spolu 0,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  0,00 

             kapitálové  výdavky  RO  

Kapitálový rozpočet  25504,58 

Prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu 29769,52 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu 29769,52 

Príjmy z finančných operácií 0,00 

Výdavky z finančných operácií 23885,12 

Rozdiel finančných operácií -23885,12 
PRÍJMY SPOLU   110342,93 

VÝDAVKY SPOLU 104458,53 

Hospodárenie obce  5884,40 
Vylúčenie z prebytku 3146,08 

Hospodárenie obce 2738,32 

 

Prebytok rozpočtu v sume  5884,40 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, nevyčerpané prostriedky zo štátneho 

rozpočtu v sume 0 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 416,05 EUR,  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu 5468,35  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    ...  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu            ...  EUR  

    V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 
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na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané (nepoužité) návratné zdroje financovania (úver, pôžička...) podľa 

ustanovenia § 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 2730,03 EUR  

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške  

 

2738,32 EUR. 

 

4. Bilancia aktív a pasív v eurách 

4.1  A K T Í V A  

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Majetok spolu 263627,41 252918,77 

Neobežný majetok spolu 259679,34 233733,32 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 259679,34 189499,32 

Dlhodobý finančný majetok  44234,00 

Obežný majetok spolu 3948,07 19185,45 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  155,64 11363,54 

Finančné účty  3792,43 7821,91 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  157278,73 182783,31 

 

4.2  P A S Í V A 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2015 

Skutočnosť 

k  31.12.2016 

Vlastné imanie a záväzky spolu 263627,41 252918,77 

Vlastné imanie  74678,78 62815,85 
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z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  74678,78 62815,85 

Záväzky 31669,90 7319,61 

z toho :   

Rezervy    

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé záväzky 578,72 835,20 

Krátkodobé záväzky 4476,03 3754,38 

Bankové úvery a výpomoci 26615,15 2730,03 

Časové rozlíšenie 157278,73 182783,31 

   

 

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách 

5.1. Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 

k 31.12 2015 

Stav 

k 31.12 2016 

Pohľadávky do lehoty splatnosti     

Pohľadávky po lehote splatnosti        155,64 

 

11307,86 

5.2 Záväzky 

Záväzky Stav 

k 31.12 2015 

Stav 

k 31.12 2016 

Záväzky do lehoty splatnosti   31669,90 7319,61 

Záväzky po lehote splatnosti     

 

6. Hospodársky výsledok v eurách 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Náklady   

50 – Spotrebované nákupy 5528,80 11376,16 

51 – Služby 11567,70 14299,07 

52 – Osobné náklady 46328,28 54354,21 

53 – Dane a poplatky   

54 – Ostatné náklady na 446,13 168,52 
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prevádzkovú činnosť 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

18453,27 56380,32 

56 – Finančné náklady 2707,38 1283,36 

57 – Mimoriadne náklady   

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
  

59 – Dane z príjmov   

Výnosy 85031,56  

60 – Tržby za vlastné výkony 

a tovar 
0,00 0,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
50362,01 54310,40 

64 – Ostatné výnosy 11,90 5147,13 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

0,00 0,18 

66 – Finančné výnosy 0,61 0,08 

67 – Mimoriadne výnosy   

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

46281,01 36474,56 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV / 

11623,97 -41929,29 

 

   7. Ostatné  dôležité informácie  

7.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2016 obec prijala  kapitálový transfer na kamerový systém od PPAvo výške 25504,58€, 

ako vrátenie DPH. 

7.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2016 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie.  

 

7.3 Významné investičné akcie v roku 2016 

 

Investičné akcie neboli realizované v roku 2016 
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7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

Rekonštrukcia kultúrneho domu a chodníkov. 

 

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

 

Vypracoval:  Agneša Molnárová 

 

 

Vo Drni,  dňa 31.7.2017 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


