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1. Úvodné slovo starostu obce        
 

Vážení spoluobčania,  

 

táto výročná správa našej obce nám má dať informácie ako to bolo s uplynulým rokom. Rok 

2015 bol pre obec a obecný úrad náročný a pracovný. Nájsť optimálny model vo fungovaní 

samosprávy nie je úloha jednoduchá a dnes na ňu neexistuje žiadny recept. Každý starosta sa 

snaží svojou prácou prispieť k zveľaďovaniu obce a jej majetku. Aj v prípade našej obce to nie 

je inak. Výročná správa Obce Nandraž za rok 2015, ktorú Vám predkladám, poskytuje reálny 

pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku.  

  V sledovanom roku obec plnila všetky úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Ústavy Slovenskej 

republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní 

samosprávnych kompetencií a kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej 

správy. 

 

Aj napriek všetkých prekážkam sa nám podarilo opäť vykonať niečo pre obec a jej obyvateľov. 

Verím, že aj v budúcnosti budeme napredovať, k čomu by som chcel prispieť aj ja svojou 

prácou. 

 

Stále nás však čaká veľa práce. Verím a spolieham sa na aktívnu podporu a spoluprácu 

všetkých občanov, podnikateľov a ostatných organizácií pôsobiacich na území obce, aby sme 

dosiahli čo najlepšie výsledky v skvalitňovaní podmienok života pre nás všetkých.  

 

2. Identifikačné údaje obce 
 

Názov:    Obec Nandraž 

Sídlo:    Nandraž č. 23, 049 61  Rákoš 

IČO:    00328588 

Štatutárny orgán obce: Ing. Marian Laciak, starosta obce 

Telefón:   058/4482424, 058/4881154 

Mail:    obecnandraz@centrum.sk 

Webová stránka:   www.nandraz.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
 

Starosta obce:  

Ing. Marian Laciak 

 

Zástupca starostu obce:  

Janka Javorčíková 

 

Hlavná kontrolórka obce:  

Irena Gužáková  

 

Obecné zastupiteľstvo: 

Poslanci: 

 

Janka Javorčíková, Ľubica Beregiová, Božena Laciaková, Jana Anderková, Ján Klimo od 

29.09.2015 ( zvolený poslanec Jozef Brindzák zomrel dňa 29.06.2015). 
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Komisie: 

 

-   Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a na vybavovanie sťažnosti 

-   Komisia ochrany verejného poriadku 

-   Ústredná inventarizačná komisia 

 

Obecný úrad: 

- starosta obce 

- administratívna pracovníčka 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  
 

Poslanie obce: 

Najhlavnejšou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj obce 

a obyvateľov žijúcich na jej území. 

 

Vízie obce: 

Vytvoriť dostatočný priestor na bývanie v čistom, zdravom prostredí, s dostatkom príležitostí 

na trávenie voľnočasových aktivít, s dôrazom na využitie potenciálu obce a jej okolia pre 

rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. 

Obec Nandraž bude obcou, ktorá vytvorí všetkým svojim obyvateľom dostatočné podmienky 

na plnohodnotný život v miestnej komunite. Svoj zámer podporí vhodnými opatreniami v 

sociálnej oblasti, v oblasti kultúry, športu a komunálnych služieb. Obec sa stane vyhľadávaným 

miestom oddychu, aktívneho aj pasívneho. Bude dbať na zvýšenú ochranu prírodných zdrojov, 

aby sa zachovali pre ďalšie generácie a zároveň zabezpečili trvalo udržateľný sociálno-

ekonomický rozvoj obce.  

 

Ciele obce: 

 

Strategický cieľ: Zvýšiť kvalitu života obyvateľov. 

 

Všeobecný cieľ 1: Zlepšiť kvalitu spoločenského, kultúrneho a športového života v obci. 

Špecifické ciele: Zvýšenie aktivít obyvateľov v obci. 

 

Všeobecný cieľ 2: Zvýšiť mieru využitia miestneho potenciálu pre rozvoj ekonomických 

aktivít, cestovného ruchu a zamestnanosti 

Špecifické ciele: Zvýšiť možnosti zamestnanosti. 

  

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:   

-juhovýchodná časť Slovenského Rudohoria 

-katastrálne územie Nandraž 
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Susedné mestá a obce: Jelšava, Rákoš, Kameňany, Turčok, Prihradzany 

 

Celková rozloha obce: 1061 ha  

 

Nadmorská výška: Nadmorská výška v strede obce je  280  m n. m., v chotári  567  m n. m. 

 

 

5.2. Demografické údaje  

 

Hustota  a počet obyvateľov: 26,77  obyvateľov/km
2
, 278 obyvateľov ( k 31.12.2015) 

 

Národnostná štruktúra: slovenská  -  99,96  %,  maďarská  - 0,04  %, rómska - 0  % ( zo 

slovenskej národnosti je v skutočnosti rómskej národnosti 63,38 %, ktorú si obyvatelia 

neuviedli do evidencie obyvateľov). 

 

Vývoj počtu obyvateľov: od roku 2001 (v roku 2001 bolo 234 obyvateľov ) je zaznamenaný 

nárast - narodilo sa 75 detí, zomrelo 42 obyvateľov, odhlásilo sa 56 obyvateľov a prihlásilo 67 

obyvateľov. 

  

5.3. Ekonomické údaje  

 

Nezamestnanosť v obci:  

K 31.12.2015 bolo evidovaných 50 nezamestnaných obyvateľov, čo predstavuje 17,98 % 

z celkového počtu obyvateľov obce. 

 

Nezamestnanosť v okrese: 

Za december 2015 bolo v Revúckom okrese evidovaných 5941 uchádzačov o zamestnanie, čo 

predstavuje 19,97% nezamestnaných.  

 

Vývoj nezamestnanosti od začiatku roku 2015  má klesajúcu tendenciu. 

 

5.4. Symboly obce 

 

Erb obce: bol posúdený v Heraldickej komisii Ministerstva vnútra SR a bol schválený 

Obecným zastupiteľstvom v Nandraži  dňa26.03.1999 uznesením číslo 7/1999 . 

Erb obce Nandraž má takúto podobu: v červenom štíte strieborné, ostrím odvrátené radlice – 

čerieslo a lemeš – obe s veľmi rozšírenými pätkami, to všetko po bokoch a hore sprevádzané 

štyrmi zlatými, čísliaciam tri podobnými ornamentálnymi motívmi. 

 

Vlajka obce: 

Vlajka obce Nandraž: pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/8), žltej 

(1/8), bielej (1/8), žltej (1/8) a červenej (4/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi 

cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

 

Pečať obce :  

Pečať obce Nandraž: podľa pečatidla obce z  roku 1744 sa miestni obyvatelia zaoberali 

predovšetkým poľnohospodárstvom. V strede pečatného poľa je totiž vyryté kolmo postavené 

čerieslo s lemešom. Tieto dve hlavné časti pluhu obkolesuje barokový ornament. Kruhopis 

pečatidla , ktoré sa dodnes zachovalo v Okresnom múzeu v Rimavskej Sobote, znie:  PECET 
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NANDRASKA 1744. Je pozoruhodná hlavne barokovou výzdobou, akú nepoužíva žiadna iná 

obec na Slovensku. 

 

5.5. Logo obce: Obec Nandraž 

 

5.6. História obce  

    Obec Nandraž – prvá písomná zmienka o obci je z roku 1318. 

     Obec sa nachádza na úseku cesty z Jelšavy do Rákoša. Leží v juhovýchodnej časti 

Slovenského Rudohoria na terasovej plošine v doline Nandražského potoka. Nadmorská výška 

v strede obce je 280  m n. m, najvyšším bodom je Bradlo 567 m n. m. Rovinný až vrchovinný 

terén tvoria vápence a fylity. Chotár vo vrchovinovej časti je zalesnený dubovým lesom. 

Nachádzajú sa tu ložiská medi a železnej rudy. 

     Obec prijala názov od rovnomenného potoka, ktorý sa spomína už v listine z roku 1243. 

Názov obce je doložený z roku 1318 ako Nandras, z roku 1346 ako Nandraz, z roku 1920 ako 

Nandraž, maďarsky Nandrás. Obec v roku 1318 patrila Bebekovcom, od roku 1320 Štítnickým, 

v 15. storočí Pešivským, v 17. storočí Wesselényiovcom, v 18. storočí Csákyovcom a v 19. 

storočí Koháriovcom a Coburgovcom. V roku 1427 mala 24 port. Lesy a železná ruda 

napomohli rozvoju obce. V roku 1555 Turci obec spustošili, väčšina obyvateľov obec opustila. 

V roku 1610 bola obec dosídlená a  začína sa znova zmáhať zásluhou okolitých baní, rozširuje 

sa dobytkárstvo, ovčiarstvo a furmanstvo.  V roku 1773 v nej žilo 19 sedliakov a 34 želiarov. 

V roku 1828 mala obec 97 domov a 751 obyvateľov. Ďalší prelomový rok v histórii obce je r. 

1874, kedy skoro obec zničil požiar. Zhorel aj drevený kostol. V 19. storočí bola obnovená 

ťažba medenej a železnej rudy, ktorá sa ukončila v polovici 20-teho storočia pre problémy 

spodnej vody. Obyvateľstvo aj napriek tomu  sa väčšinou zaoberalo poľnohospodárstvom 

a ovocinárstvom. Ani za 1. ČSR sa ráz zamestnania obyvateľov nezmenil. Od novembra 1938 

do marca 1939 patrila obec Nandraž k Maďarsku. Poľnohospodárske družstvo bolo založené 

v roku 1951 a v roku 1956 prešlo do ŠM  Jelšava. 

5.7. Pamiatky  

 Evanjelický kostol z roku  1787 v klasicistickom slohu s barokovými prvkami   

  Výstavba kostola prebiehala v rokoch 09.04.1787 – 21.08.1788. Je to jednoloďová stavba, 

ktorá je postavená v klasicistickom slohu s barokovými prvkami. Chrámová veža je vysoká 

18 metrov. V roku 1792 boli namontované vežové hodiny a v roku 1902 zakúpený zvon. 

Kostol bol renovovaný, v roku 1919 sa premaľoval interiér kostola, v roku 1987 sa 

uskutočnila výmena okien, dvier, farbenie veže a bola urobená nová ohrada okolo kostola, 

v roku 2007 bola obnovená fasáda exteriéru a uskutočnil sa náter veže. Kostol je zapísaný 

v zozname kultúrnych pamiatok. Taktiež aj niektoré hnuteľné predmety, ako oltár, 

kazateľnica, krstiteľňa z roku 1789, pozlátený spovedný kalich z roku 1788, ktorý daroval 

kameňanský farár Martin Klanicza s venovaním pre nandražskú cirkev a dóza na oplátky 

z roku 1864 s vyrytým menom Anna Burová sú zapísané v zozname kultúrnych pamiatok. 

 Pomník padlým v I. a II. svetovej vojne z roku 1946 

Pomník bol postavený z iniciatívy vtedajších funkcionárov. Vyhotovila  a  postavila ho 

súkromná firma Ferenzy z Rimavskej Soboty. Začal sa stavať na jar 1946 a práce boli 
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dokončené auguste 1946. Na výstavbu pomníka prispela mládež obce divadelným 

predstavením Bačová žena, krajania z Ameriky, Matica Slovenska, Evanjelická cirkev, 

evanjelická jednota, pasienková spoločnosť a obyvatelia obce. Pomník je zo žulového kameňa, 

tvar hranatý, na vrchu prilba vojaka, vpredu menoslov padlých v I. a II. svetovej vojne a na 2 

stranách nápisy. Pomník bol slávnostne odhalený dňa 1.9.1946, bol zahalený čsl. štátnou 

zástavou. Po oboch stranách pomníka držali čestnú stráž vojaci z Jelšavskej  posádky v 

prilbách a s puškami na poctu zbraň. 

5.8. Významné osobnosti obce  
- kameňanský evanjelický farár Martin Klanicza zakladateľ evanjelického cirkevného 

zboru v Nandraži 

 - evanjelický farár Július Janota, ktorý prišiel z Kobeliarova 19.11.1939 a odišiel 

29.3.1967  do Drienova okr. Zvolen 

 - Ján Laciak nar. 9.12.1912 v Nandraži, ktorý pôsobil ako učiteľ od 1.9.1939 do 

13.11.1970 

 

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

 
6.1. Výchova a vzdelávanie 

 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Materskú školu navštevujú deti z obce v obci Rákoš s poldennou prevádzkou 

- Základnú školu navštevujú deti z obce v meste Jelšava 

 

     Na základe analýzy doterajšieho vývoja v obci možno očakávať, že obec sa nebude 

orientovať na rozvoj vzdelávania vo vlastných zariadeniach. 

 

6.2. Zdravotníctvo 
 

Zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce poskytujú: 

- Nemocnica s poliklinikou, n. o. Revúca 

- Súkromní lekári – pre dospelých:  v Jelšave a v Revúcej.  

- Súkromní lekári  – pre deti a dorast: v Jelšave, v Lubeníku a v  Revúcej.  

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že obec sa nebude orientovať na 

rozvoj zdravotnej starostlivosti.  

   

6.3. Sociálne zabezpečenie 
 

     Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že obec sa nebude orientovať na 

rozvoj sociálneho zabezpečenia. 

 

6.4. Kultúra 

 

     Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje: 

- Kultúrny dom – spoločensko-kultúrne podujatia – Deň úcty k starším spojený 

s oceňovaním osobností, športový deň spojený s kladením venca k pomníku padlým I. 

a II. svetovej vojny, posedenie pri jedličke. 

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

sa bude orientovať naďalej prostredníctvom spoločensko-kultúrnych podujatí. 



                                                                         8 

 

6.5. Hospodárstvo  

 

      Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Rozličný tovar Ing. Marian Laciak 

- Pohostinstvo Dušan Brzáč 

- Marek Mišanko - Drevoslužby 

 

       Najvýznamnejšia poľnohospodárska a lesnícka výroba v obci : 

- Poľnohospodárska výroba: PM, s.r.o., Tisovec 

- Lesnícka výroba: Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, Odštepný závod Revúca 

 

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

bude orientovať na poskytovanie potravinárskych služieb, drevoslužieb  a  rozvoj 

poľnohospodárskej a lesníckej výroby. 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 
 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2015. 

Obec v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný   

rozpočet   bol   zostavený   ako  vyrovnaný, kapitálový rozpočet ako nulový  a finančné 

operácie ako nulový.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.  

 

Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2014  uznesením č. 11 a) 

/2014. 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 30.03.2015 Starostom obce,  

- druhá zmena schválená dňa 29.06.2015 Starostom obce,  

- tretia zmena schválená dňa 18.09.2015 Starostom obce, 

- štvrtá zmena  schválená dňa 11.12.2015 Obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 56 a) 

/2015. 

 

Bežný a kapitálový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.  

Bežný rozpočet po prevedených zmenách bol schválený ako prebytkový, kapitálový rozpočet 

po zmenách bol schválený ako schodkový. Schodok  kapitálového rozpočtu bol hradený 

z bežných príjmov. 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015  

 

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2015 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 48345,00 71382,00 77355,44 108,37 

z toho :     

Bežné príjmy 48345,00 71382,00 77355,44 108,37 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Finančné príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
žiadne žiadne žiadne žiadne 

Výdavky celkom 48345,00 71382,00 62647,19 87,76 

z toho :     

Bežné výdavky 48345,00 70382,00 61667,19 87,62 

Kapitálové výdavky 0,00 1000,00 980,00 98,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
žiadne žiadne žiadne žiadne 

Rozpočet obce  0,00 0,00 14708,25 - 

 

            

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 

 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2015 

 
 
Bežné  príjmy spolu 77355,44 

z toho : bežné príjmy obce  77355,44 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 61667,19 

z toho : bežné výdavky  obce  61667,19 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 15688,25 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 980,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  980,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 980,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +14708,25 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 14708,25 

Príjmy z finančných operácií 0,00 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií 0,00 
PRÍJMY SPOLU     77355,44 

VÝDAVKY SPOLU 62647,19 

Hospodárenie obce  14708,25 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 14708,25 
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Prebytok rozpočtu v sume 14708,25  € 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 14708,25 €  

 
7.3. Rozpočet na roky 2016 – 2018 

    

 Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Rozpočet  na 

rok 2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Príjmy celkom 77355,44 54012,00 55012,00 56017,00 

z toho :     

Bežné príjmy 77355,44 54012,00 55012,00 56017,00 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy         0,00 0,00 0,00 0,00 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
žiadne žiadne žiadne žiadne 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Rozpočet  na 

rok 2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Výdavky celkom 62647,19 54012,00 55012,00 56017,00 

z toho :     

Bežné výdavky 61667,19 54012,00 55012,00 56017,00 

Kapitálové 

výdavky 
980,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
žiadne žiadne žiadne žiadne 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 
 

8.1. Majetok  

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2014 

Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Predpoklad 

rok 2016 

Predpoklad 

rok 2017 

Majetok spolu 381518,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                365451,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                331283,09 300813,09 

Neobežný majetok spolu 369844,51 338703,99 321563,99 290423,99 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00  

Dlhodobý hmotný majetok 321055,21 289914,69 272774,69 241634,69 

Dlhodobý finančný majetok 48789,30 48789,30 48789,30 48789,30 

Obežný majetok spolu 11112,46 26128,83 9100,00 9750,00 

z toho :     

Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8.2 Zdroje krytia 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2014 

Skutočnosť 

k  31.12.2015 

Predpoklad 

rok 2016 

Predpoklad 

rok 2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 381518,32 365451,67 331283,09 300813,09 

Vlastné imanie  144028,63 157473,44 153075,09 152270,09 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  -5,76 -5,76 -5,76 -5,76 

Fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  144034,39 157479,20 153069,33 152264,33 

Záväzky 10092,78 11722,55 11953,00 12043,00 

z toho :     

Rezervy  400,00 480,00 480,00 480,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 100,59 69,22 100,00 110,00 

Krátkodobé záväzky 2289,53 3870,67 4070,00 4150,00 

Bankové úvery a výpomoci 7302,66 7302,66 7303,00 7303,00 

Časové rozlíšenie 227396,91 196255,68 166255,00 136500,00 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- významné prírastky majetku: zaradenie pozemkov (účet 031), obstaranie projektovej 

dokumentácie strecha statika a dispozícia prízemia budovy Nandraž č. 25 (účet 042). 

- predaj majetku neprebehol žiadny 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 

k 31.12 2014 

Stav 

k 31.12 2015 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0,00 157,04 

Pohľadávky po lehote splatnosti   1967,85 2306,56 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 1586,18 1984,44 1600,00 1750,00 

Finančné účty 9526,28 24144,39 7500,00 8000,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 561,35 618,85 620,00 640,00 
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8.4 Záväzky 

 

Záväzky Stav 

k 31.12 2014 

Stav 

k 31.12 2015 

Záväzky do lehoty splatnosti   2390,12 3939,89 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- výrazný nárast záväzkov je spôsobený tým, že k 31.12.2015 neboli vyplatené záväzky 

z pracovno-právnych vzťahov, mzdy zamestnancov, poistné z miezd voči sociálnej poisťovni 

a zdravotným poisťovniam a preddavková daň z miezd voči daňovému úradu za mesiac 

december 2015. 

 

9. Hospodársky výsledok za rok 2015 – vývoj nákladov a výnosov 
 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2014 

Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Predpoklad 

rok 2016 

Predpoklad 

rok 2017 

Náklady 96129,32 97591,38 98026,50 102600,30 

50 – Spotrebované nákupy 6938,91 8928,89 6798,00 6800,00 

51 – Služby 7677,80 7222,87 8043,00 8500,00 

52 – Osobné náklady 34693,04 30710,67 35498,00 37500,00 

53 – Služby 379,20 133,70 500,00 600,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

9024,11 13707,92 9523,00 10500,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

36281,63 35818,07 36550,00 37500,00 

56 – Finančné náklady 1134,03 1069,11 1114,00 1200,00 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

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

59 – Dane z príjmov 0,60 0,15 0,50 0,30 

Výnosy 97588,43 111036,19 96573,00 102479,00 

60 – Tržby za vlastné výkony 

a tovar 

56,00 91,80 273,00 150,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

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

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

51949,51 56908,08 52500,00 52000,00 

64 – Ostatné výnosy 1749,89 4709,27 2155,00 2500,00 
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65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

216,39 131,69 143,00 200,00 

66 – Finančné výnosy 3,98 1,59 2,00 2,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 

68 – Výnosy z trans. a rozp. 

prij. v štát. RO a PO 

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

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

43612,66 49193,76 41500,00 47627,00 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný 

HV/ 

1459,11 13444,81 -1453,50 -121,30 

 

Hospodársky výsledok / kladný / v sume 13444,81 € bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  
 

10.1 Prijaté granty a transfery  

 

V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

Poskytovateľ  

 

 

    

Účelové určenie grantov a  transferov 

 

 

Suma  prijatých 

finančných prostriedkov  

v € 

Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

Revúca 

Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi 5118,70 

Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

Revúca 

Osobitný príjemca prídavku na deti 4351,20 

Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

Revúca 

Na výkon osobitného príjemcu dávky v HN 

a PnD 
125,33 

Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

Revúca 

Jednorazový príspevok náhradná 

starostlivosť 
3500,00 

Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

Revúca  

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej 

služby –  ŠR 
156,20 

 

Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

Revúca  

Aktivačná činnosť formou menších 

obecných služieb  –  ŠR 
3541,88 

Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

Revúca  

Aktivačná činnosť formou menších 

obecných služieb  –  spolufinancovanie 

 ESF a ŠR 

1082,72 
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191,11 

Okresný úrad  

Rimavská Sobota 
Referendum 640,00 

Ministerstvo vnútra SR,  

Sekcia verejnej správy 

Bratislava 

Prenesený výkon štátnej správy na úseku 

registra obyvateľstva 
93,72 

Ministerstvo vnútra SR, 

Centrum podpory  Banská 

Bystrica 

Prenesený výkon štátnej správy na úseku 

životného prostredia  
26,59 

Ministerstvo vnútra SR, 

Centrum podpory Banská 

Bystrica 

Príspevok na register obnovy evidencie 

pozemkov 
9,04 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- obec prijala transfer z ÚPSV a R Revúca  na základe § 52  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 

3541,88 € financovanie zo ŠR a  vo výške 1273,83 € spolufinancovanie ESF a ŠR, na 

zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb 

- obec prijala transfer z ÚPSV a R Revúca na základe § 28 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci 

v hmotnej  núdzi  a  o  zmene a  doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov vo 

výške 5118,70 €, ktorý bol poukázaný obci ako osobitnému príjemcovi dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby 

- obec prijala transfer z ÚPSV a R Revúca na základe podľa § 12 odst. 2, § 17 a § 8 ods.1 

zákona 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa vo výške 4351,20 €, ktorý bol poukázaný obci ako 

osobitnému príjemcovi pre výplatu prídavku na dieťa 

- obec prijala transfer z ÚPSV a R Revúca na základe § 3 ods. 1 zákona č. 627/2005 Z. z. 

o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa vo výške 3500,00 € - jednorazový 

príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti.  

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2015 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie právnickým osobám alebo 

fyzickým osobám – podnikateľom. 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2015 

 

V roku 2015 obec nerealizovala žiadne investičné akcie.  

 

10.4.  Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- pokračovanie vo výstavbe „ Vodovod Nandraž“ 

- čiastočná rekonštrukcia kultúrneho domu 

- rekonštrukcia obecných komunikácií 

- rekonštrukcia budovy súpisné číslo 25 

- výstavba multifunkčného ihriska 

- budovanie kanalizácie 

- odstránenie nelegálnych skládok komunálneho odpadu, nainštalovanie fotopascí alebo 

kamerového systému na problémových miestach 
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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  

 

-žiadne.  

 

V Nandraži, dňa 28.07.2016 

 

 

Vypracovala: Helena Zimanová                                                    Predkladá: Ing. Marian Laciak 

                                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  berie na vedomie Výročnú správu Obce Nandraž za rok 2015 

– uznesenie č. 81/2016 zo dňa 18.08.2016. 
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