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OBEC RUMANOVÁ

1. Úvodné slovo starostu obce

V súčasnosti patrí obec Rumanová, ťažiaca svojou polohou medzi Nitrou a Hlohovcom, medzi
perspektívne sa rozvíjajúce obce v okrese Nitra. Jej výhodou je tichá poloha v peknom prírodnom
prostredí. Počiatky najstaršieho stredovekého osídlenia obce, o ktorej je najstaršia písomná správa z
roku 1380, sú spojené so zaniknutou osadou Tomáň písomne doloženej už v roku 1156. Obec
Rumanová je malebná a tichá obec situovaná 23 km západne od krajského mesta Nitra.
Administratívne spadá katastrálne územie Rumanovej s celkovou výmerou približne 1 166 ha do
okresu Nitra. V súčasnosti žije v obci 835 obyvateľov. Nachádza sa tu 300 rodinných domov a 35
bytov.
1.1. Pamiatky obce Rumanová
Kaštieľ s parkom
Pravdepodobne najstarším zachovaným architektonickým objektom v Rumanovej
je kaštieľ. Nachádza sa v centre obce a súčasťou je areál parku. Z písomných
prameňov sa kaštieľ v Rumanovej prvýkrát spomínal v roku 1663 v maďarsky
písanom dokumente. Presná doba výstavby kaštieľa nie je známa, ale počas svojej
existencie slúžil ako obydlie pre rôzne šľachtické rodiny. Na základe popisov
z roku 1729, možno konštatovať, že kaštieľ bol dvojpodlažnou stavbou ako je tomu aj dnes, ale bol
menší ako je dnes. V druhej polovici 20. storočia bol kaštieľ adaptovaný na školské účely a posledné
úpravy na ňom boli v rokoch 2010 – 2014. V rokoch 2008 – 2010 sa uskutočnila revitalizácia parku.
Park obklopuje kaštieľ zo severovýchodnej a juhovýchodnej strany.
Kaplnka Ružencovej Panny Márie
Rímskokatolícka cirkevná obec v Rumanovej netvorila samostatnú farnosť
a ani v súčasnosti netvorí, pretože je filiálkou farnosti Báb. V obci Rumanová
sa dlhý čas nenachádzal žiadny svätostánok až v roku 1900 bola vybudovaná
Kaplnka Ružencovej Panny Márie ako to dokladá záznam v Kronike
malobábskej farnosti i v diecéznych schematizmoch. Kaplnka je situovaná
ako solitér na mierne vyvýšenom teréne v centre obce. Jej hlavná fasáda je
orientovaná do ulice na severovýchod, svätyňa juhozápadne. Posledná
obnova kaplnky sa uskutočnila v rokoch 2008 – 2010. Sochu sv. Jána
Nepomuckého, ktorá sa nachádza pred sakristiou vedľa kaplnky, dal postaviť
Juraj Andrássy v roku 1748. Uvádza sa, že pôvodne bola situovaná v strede obce v okolí kaštieľa.
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Kríž pri ceste na hranici chotárov
Na hranici chotárov medzi Rumanovou a Bábom bol v roku 1790 postavený kríž
s plastikou ukrižovaného Krista.

1.2 Organizácie a spolky
V obci Rumanová pôsobia rôzne organizácie a spolky a to Športovo-strelecký klub, ktorého
predsedom je Bohuslav Popovič. Jednou z organizácií je aj Červený kríž, ktorého predsedníčkou je
Zuzana Sabová. Ďalšou organizáciou, ktorá vznikla v roku 2001 je Jednota dôchodcov a
predsedníčkou je Cecília Kukučková. V roku 2011 bola obnovená miestna organizácia Slovenského
zväzu záhradkárov, ktorého predsedom je Ing. František Horník, táto organizácia je
spoluorganizátorom každoročného podujatia Rumanovský kotlík. V roku 1973 vznikol Slovenský
poľovnícky zväz, ktorý od roku 1989 organizujú každoročné posedenie pri srnčom guláši na
poľovníckej chate. Predsedom tohto združenia je Ing. František Vaško. Základná organizácia
slovenského zväzu včelárov má tiež svojho predsedu, ktorým je Ing. Štefan Vaško. V obci pôsobí
Športový klub Rumanová, ktorý vedie od roku 2011 Jaroslav Šedovič. Občianske združenie Ruman
vzniklo v roku 2011 a predsedom je Mgr. Jozef Jankovič. Divadelníctvo a kultúru v obci predstavuje
Divadelná spoločnosť Meteorit Rumanová, ktorá vznikla v roku 2003. V obci pôsobí Dobrovoľný
hasičský zbor, ale aj spevácky súbor Čerdavanka. Od roku 2011 je Rumanová členom verenosúkromného partnerstva – mikroregionálneho združenia VITIS. V Rumanovej sa konajú rôzne
kultúrne podujatia ako sú Rumanovské hody, Vianočné trhy, Rumanovský kotlík, Partizánska vatra,
Deň matiek ale aj Fašiangový sprievod.
2. Identifikačné údaje :
Názov: OBEC RUMANOVÁ
Sídlo: 951 37 Rumanová č. 1
IČO: 00308412
Štatutárny orgán obce: Mgr. Jozef Jankovič – starosta obce
Telefón: 037/ 65 88 126, 0905/865 178
Mail: rumanova@rumanova.sk
Webová stránka: www.rumanova.sk
3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:
Zástupca starostu obce:
Hlavný kontrolór obce:
Obecné zastupiteľstvo:

Mgr. Jozef Jankovič
Ing. Mgr. Daniel Molnár
Jozef Hubert
Ing. Dianová Ivana, Laboš Jaroslav, Ing. Mgr. Molnár Daniel,
Sollár Vladimír, Šedovič Jaroslav, Varga Peter, Vargová Zuzana
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Komisie:

komisia stavebná a územného plánovania, komisia kultúry, školstva
a športu, komisia pre životné prostredie, komisia pre spoluprácu obce
s podnikateľskými subjektami, komisia finančná, rozpočtová,
legislatívy a správy majetku obce, komisia sociálnej a zdravotnej
starostlivosti, komisia priestupkov, verejného poriadku, dopravnej a
požiarnej prevencie.

Obecný úrad:

Andrea Klučárová – pokladník, referent úradu
Ing. Dominika Klčová – účtovník, ekonóm
Veronika Bábiková – upratovačka
Juraj Dostál – údržbár budov a priestranstva obce
Lukáš Novosedlík – údržbár budov a priestranstva obce

Rozpočtová organizácia:

Základná škola s materskou školou Rumanová
951 37 Rumanová č. 308
PaedDr. Anna Horáková - riaditeľka
IČO : 37968718
Tel.: 037/ 65 88 230
e-mail: zsmsrumanova@post.sk

Príspevkové organizácie obce - nemáme
Neziskové organizácie založené obcou – nemáme
Obchodné spoločnosti založené obcou - nemáme
4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce
Obec Rumanová súčasnosti patrí medzi menšie obce. Administratívne územie obce
Rumanová sa nachádza na území Nitrianskeho kraja. Poslaním obce je hlavne všestranný rozvoj
svojho územia a starostlivosť o potreby svojich občanov.
Vízie obce:
V roku 2016 sa začala rekonštrukcia kultúrneho domu – zateplenie obvodového plášťa a
strechy, výmena okien a dverí. Postupnou rekonštrukciou sa pokračovalo v roku 2017 v
toaletách, rekonštrukcii kuchyne a následne vykurovacej sústavy.
V roku 2015 bola začatá prístavba kancelárie obecného úradu, ktorá bola dokončená v roku
2017. V roku 2017 prebehla rekonštrukcia kúrenia na obecnom úrade a taktiež zateplenie
budovy a výmena vykurovacieho systému.
Poslednou významnou investičnou akciou bola kúpa pozemkov za cintorínom II, kde
vznikne dobudovaním ciest 10 nových stavebných pozemkov.
V nasledujúcom období je zámerom obce maximálne využiť možnosti dotácií EÚ v
plánovacom období 2014 - 2020 na riešenie havarijných stavov a rozvoj obce, najmä
rekonštrukcia komunikácií, športových zariadení (posilňovňa a fit park), vybudovanie čističky
odpadových vôd, revitalizácia centra obce a otočiska pri pohostinstve u Helenky.

Ciele obce:
Hlavné ciele obce sú obsiahnuté v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
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5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou 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 :
Celková rozloha obce :
Priemerná nadmorská výška :
Nadmorská výška:
Výškové rozpätie územia:
Susedné obce:

1165 ha
160 m.n.m.
224 m
76 m
Báb, Veľké Zálužie, Rišňovce, Sasinkovo,
Zemianske Sady, Pusté Sady.

5.2 Demografické údaje:
Hustota a počet obyvateľov: 0,000072 obyv. / m2, 835 obyvateľov
Celková rozloha obce: 11 655 767 m²
Národnostná štruktúra: slovenská 99,64 %,
česká 0,11 %,
ruská 0,23 %
Vývoj počtu obyvateľov k:
1. 1. 2011 = 802 obyvateľov
l. l. 2012 = 827 obyvateľov
1. 1. 2013 = 831 obyvateľov
1. 1. 2014 = 836 obyvateľov
1. 1. 2015 = 839 obyvateľov
1. 1. 2016 ꞊ 829 obyvateľov
1. 1. 2017 ꞊ 839 obyvateľov
1. 1. 2018 = 835 obyvateľov
5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese: 3,48 %

5.4 Symboly obce
Erb obce: v zelenom štíte strieborný kosák so zlatou rukoväťou prevýšený zlatým kolesom, to
všetko po bokoch sprevádzané striebornými radlicami – lemešom a čerieslom.
Vlajka obce: bielo-zeleno-bielo-zeleno-žlto-zeleno pozdĺžne pruhované pásy
Pečať obce: v normalizovanom kruhovom poli je erb obce a kruhopis *OBEC RUMANOVÁ*
6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
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6.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obce poskytuje:
Základná škola s materskou školou Rumanová
Obec má zriadenú rozpočtovú organizáciu „Základná škola s materskou školou Rumanová“ ako
samostatný právny subjekt. V základnej škole je 34 detí, ktoré majú povinnú školskú dochádzku.
Počet detí v obci vo veku od 5 do 15 rokov je 100 detí.
Materskú školu navštevuje 29 detí, z toho 9 detí pred plnením povinnej školskej dochádzky. Počet
detí v obci od 3 do 6 rokov je 34 detí.
Záujmové vzdelávanie detí (krúžková činnosť) navštevuje 41 detí.
Činnosť Základnej školy s materskou školou je financovaná štátom, prostredníctvom podielových
daní a koeficientom z rozpočtu obce.
6.2 Kultúra
Kultúrny a spoločenský život v obci je organizovaný kultúrnou komisiou pri obecnom
zastupiteľstve, ktorá vyvíja značnú aktivitu. Aktívnu činnosť tvoria spevácka skupina Čerdavanka
a Divadelná spoločnosť Meteorit, ktoré významne ovplyvňujú aktivity v súlade s plánom
kultúrnych podujatí v obci.
6.3 Hospodárstvo
Služby v obci poskytujú :

Predajňa COOP Jednota Rumanová
Pohostinstvo U Helenky
Potraviny Maja
Bc. Žaneta Marinovová – Potraviny a mäso
Slovenská pošta

Priemysel v obci :

Technov, s. r. o.

Poľnohospodárska výroba :

RD Rumanová
Agrup Rumanová

7. Výsledky hospodárenia obce za rok 2017

1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.11.2016 uznesením č. 113.
Rozpočet bol zmenený deväťkrát:
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-

Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené starostom obce dňa 30.03.2017.
Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 28.04.2017 uznesením
č.136.
Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 29.05.2017 uznesením
č.139.
Rozpočtové opatrenie č. 4 schválené starostom obce dňa 30.06.2017.
Rozpočtové opatrenie č. 5 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 13.09.2017 uznesením
č.149.
Rozpočtové opatrenie č. 6 schválené starostom obce dňa 30.09.2017.
Rozpočtové opatrenie č. 7 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2017 uznesením
č.159.
Rozpočtové opatrenie č. 8 schválené starostom obce dňa 31.12.2017.
Rozpočtové opatrenie č. 9 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 26.01.2018 uznesením
č.172.
Rozpočet obce k 31.12.2017

520.544,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
808.385,45

516.544,00
0,00
0,00
4.000,00
442.954,00

592.999,26
91.835,18
107.920,46
15.630,55
686.937,37

210.626,00
0,00
43.700,00
188.628,00
77.590,00

189.672,85
239.097,87
52.166,32
206.000,33
121.448,08

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
797.353,50

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

808.385,45

101,38 %

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

592.999,26

99,97 %

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
593.162,00
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a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
288.683,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

288.672,92

99,99 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 246.022,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 246.021,64 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,99 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 34.570,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 34.568,72 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 25.550,79 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 8.914,31 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 103,62 EUR.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 34.568,72 EUR. K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky
na dani z nehnuteľností.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 333,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 325,50 EUR, čo
predstavuje plnenie na 97,75 %.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 318,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 318,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 %.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 170,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 170,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 7.270,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 7.269,06 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,98 %.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
211.753,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

211.717,33

99,98 %

Príjmy z prenajatých budov a priestorov
Z rozpočtovaných 22.730 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 22.728,03 EUR, čo je
99,99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0,00 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 0,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 22.728,03 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
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Z rozpočtovaných 2.175,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2.174,79 EUR, čo je
99,99 % plnenie.
Pokuty a penále
Z rozpočtovaných 10,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 10,00 EUR, čo je 100 %
plnenie.
Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb
Z rozpočtovaných 22.692,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 22.691,47 EUR, čo je
99,99 % plnenie.
Príjmy za znečistenie ovzdušia
Z rozpočtovaných 785,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 753,87 EUR, čo je 96,03
% plnenie.
Príjmy z vkladov – úroky z účtov fin. hospodárenia
Z rozpočtovaných 338,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 337,28 EUR, čo je 99,78
% plnenie.
Ostatné príjmy
Z rozpočtovaných 33,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 32,35 EUR, čo je 98,03 %
plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – Zo skládky TKO
Z rozpočtovaných 162.990,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 162.989,54 EUR, čo
je 99,99 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
8.218,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

8.216,32

99,97 %

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 84.508,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 84.392,69
EUR, čo predstavuje 99,86 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad NR – ŽP
Ministerstvo vnútra SR - voľby
Dobrovoľná pož. ochr. SR
Úrad Nitrianskeho samosp. kraja
Okresný úrad NR - Reg. obyv., adries
Okresný úrad NR - CO
Okresný úrad NR - školstvo

Suma v EUR
76.63
568,30
3.000,00
1.150,00
352,60
82,50
78.488,00

Účel
Životné prostredie
Voľby NSK
DHZO
Fašiangy, MDD
Reg. obyv., adries
CO
Školstvo – PK, predškolská
výchova, deti SZP, vzdelávacie
poukazy, učebnice
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ÚPSVaR Nitra
ÚPSVaR Nitra

541,86 Strava pre deti v HN
132,80 Školské potreby pre deti v HN

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
91.836,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

91.835,18

99,99 %

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 332,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 332,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 91.504,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 91.503,18 EUR, čo
predstavuje 99,99 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Environmentálny fond
Environmentálny fond

Suma v EUR
33.971,47
57.531,71

Účel
Rekonštrukcia kúrenia KD
Zateplenie Ocú

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
108.137,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

107.920,46

99,79 %

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 138 zo dňa 14.05.2017. bolo schválené použitie fondu rozvoja
obce v sume EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 106.385,52 EUR.
V roku 2017 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 1.534,94 EUR v súlade so zákonom
č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
4.218,50

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

15.630,55

370,52%

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
15.630,55 EUR
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017
0,00

% plnenia
0%
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Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
697.554,18

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

686.937,37

98,48 %

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
209.189,00

189.672,85

90,67 %

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 66.731,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 66.501,04
EUR, čo je 99,66 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Ocú vrátane odmien na
voľby.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 24.968,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 24.002,94
EUR, čo je 96,13 % čerpanie.
Príspevok do doplnkových dôchodkových spoločností
Z rozpočtovaných výdavkov 120,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 119,52 EUR,
čo je 99,60 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 95.249,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 78.943,89
EUR, čo je 82,88 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery (príspevky združeniam, prvákom, dôchodcom, pri narodení dieťaťa)
Z rozpočtovaných výdavkov 15.501,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 13.649,69
EUR, čo predstavuje 88,06 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 6.620,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 6.455,77
EUR, čo predstavuje 97,52 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania
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239.630,00

239.097,87

99,78 %

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov IBV II.
Z rozpočtovaných 106.602,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 106.601,52 EUR,
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
b) Projektová dokumentácia – reštaurácie
Z rozpočtovaných 6.350,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 6.350,00 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
c) Rekonštrukcia KD – vlastné zdroje
Z rozpočtovaných 5.260,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 5.260,00 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
d) Rekonštrukcia kúrenia KD – vlastné zdroje
Z rozpočtovaných 14.817,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 14.816,83 EUR,
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
e) Zateplenie Ocú – vlastné zdroje
Z rozpočtovaných 4.477,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 4.476,99 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
f) Rekonštrukcia – strecha DS
Z rozpočtovaných 3.546,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 3.546,00 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
g) Rekonštrukcia kúrenia KD
Z rozpočtovaných 33.972,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 33.971,47 EUR,
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
h) Zateplenie Ocú
Z rozpočtovaných 57.532,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 57.531,71 EUR,
čo predstavuje ....... % čerpanie.
i) Prístavba budovy Ocú
Z rozpočtovaných 2.065,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 1.534,94 EUR, čo
predstavuje 74,33 % čerpanie.
j) Prístavba Ocú – vlastné zdroje
Z rozpočtovaných 5.009,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 5.008,41 EUR, čo
predstavuje 99,99 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
52.700,00

Skutočnosť k 31.12.2017
52.166,32

% čerpania
98,99 %

a) Uvoľnenie zádržného - Heston
Z rozpočtovaných 9.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 9.000,00 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) ŠFRB – splácanie istiny
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 13.700,00 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 13.694,32 EUR, čo predstavuje 99,96 %.
c) VÚB – splácanie istiny
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Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 30.000,00 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 29.472,00 EUR, čo predstavuje 98,24 %.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
196.035,18

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

206.000,33

105,08 %

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
206.000,33 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

0,00

0%

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
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/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
608.629,81
592.999,26
15.630,55

395.673,18
189.672,85
206.000,33

212.956,63
91.835,18
91.835,18
0,00

239.097,87
239.097,87
0,00

-147.262,69
65.693,94
3.278,16
62.415,78
107.920,46
52.166,32

55.754,14
808.385,45
14

VÝDAVKY SPOLU

686.937,37
121.448,08
3.278,16
1.534,94
116.634,98

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Vylúčenie z prebytku (dotácia z MF SR – Ocú)
Upravené hospodárenie obce

Návrh riešenia hospodárenia obce napr.:
Prebytok rozpočtu v sume 116.634,98 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
6.088,08 EUR
- tvorbu peňažného fondu
54.792,76 EUR
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií
55.754,14 EUR

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
21.329,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.329,24

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho
fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
1.162,58
364,08
0,00
0,00
288,22
0,00
0,00
1.211,40
27,04
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Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na revíziu kotlov, komínov, nákup
vysokotlakového čističa
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
11.118,72
3.278,16

1.756,42
12.640,46

Fond rozvoja obce
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rozvoja obce
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie fondu rozvoja obce:
- uznesenie č. 138 zo dňa 14.05.2017 obstaranie
pozemkov
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
71.338,49
41.205,30
0,00
0,00
106.385,52
0,00
0,00
6.158,27

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
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

ZS k 1.1.2017 v EUR
KZ k 31.12.2017 v EUR
2.620.473,84
2.746.278,05
2.305.024,65
2.402.522,82
0,00
2.150.359,25
154.665,40
314.895,17

24.326,25
2.223.531,17
154.665,40
343.419,35

297,08
2.014,46
465,88

403,65
2.665,03
97,54
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Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

9.284,29
302.833,46
0,00
0,00
554,02

11.402,94
328.850,19
0,00
0,00
335,88

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
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

ZS k 1.1.2017 v EUR
KZ k 31.12.2017 v EUR
2.620.473,84
2.746.278,05
1.222.127,48
1.359.230,98
0,00
0,00
1.222.127,48
725.662,94

0,00
0,00
1.359.230,98
680.716,28

342,28
3.549,40
417.698,90
23.949,54
280.122,82
672.683,42

1.898,59
2.665,03
396.360,82
29.263,84
250.528,00
706.330,79

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- ostatné záväzky (vyúčtovanie –
septik, el. energia 15b.j., škola)
- sociálnemu fondu
- ŠFRB
- zábezpeky Heston
- zábezpeky 15 b.j.
- ostatné záväzky (fond opráv, DDS)
Záväzky spolu k 31.12.2017

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

4.540,56
13.808,54
8.781,21
1.873,71
259,82

4.540,56
13.808,54
8.781,21
1.873,71
259,82

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

1.633,75
348.955,97
21.000,00
12.128,30
12.643,78
425.625,64

1633,75
348.955,97
21.000,00
12.128,30
12.643,78
425.625,64

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

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

VÚB, a. s.

Účel

Prístavba
telocvične

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

280.122,82

29.472,00

3.211,79

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

250.528,00

Rok
splatnosti

r. 2026

Obec uzatvorila v roku 2016 Zmluvu o úvere na prístavbu telocvične. Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti do r. 2026, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2006 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Športový klub Rumanová
Jednota dôchodcov
Poľovnícke združenie
Športovo strelecký klub
Slovenský zväz záhradkárov
Slovenský červený kríž
OZ Ruman
Slovenský zväz včelárov
SPOLU:

6.800,00
400,00
150,00
700,00
300,00
200,00
300,00
150,00
9.000,00

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

6.800,00
398,60
150,00
700,00
300,00
86,86
300,00
0,00
8.735,46

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0,00
1,40
0,00
0,00
0,00
113,14
0,00
150,00
264,54

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2006
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli
finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu,
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ Rumanová

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

105.728,46

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

105.728,46

0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ Rumanová
Prenesené kompetencie
ZŠ s MŠ Rumanová
Dotácie z ÚPSVaR

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

78.488,00

78.488,00

0,00

674,66

674,66

0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec Rumanová nevykazuje žiadny vzťah voči zriadeným príspevkovým organizáciám.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec Rumanová nevykazuje žiadny vzťah voči založeným právnickým osobám
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Okresný úrad NR – ŽP
Ministerstvo
vnútra
SR - voľby
Okresný úrad NR Reg. obyv., adries
Okresný úrad NR - CO
Okresný úrad NR školstvo
ÚPSVaR Nitra
ÚPSVaR Nitra
Dobrovoľná pož.
Ochrana SR
Environmentálny fond

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )
-5-

Životné prostredie
Voľby NSK

76,63
568,30

76,63
414,70

0,00
153,60

Reg. obyv., adries

352,60

352,60

0,00

CO
Školstvo – PK,
predškolská výchova, deti
SZP, vzdelávacie poukazy,
učebnice
Strava pre deti v HN
Školské potreby pre deti v
HN
DHZO

82,50
78.488,00

82,50
78.488,00

0,00
0,00

541,86
132,80

541,86
132,80

0,00
0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

Rekonštrukcia kúrenia KD

33.971,47

33.971,47

0,00
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Environmentálny fond

Zateplenie Ocú

57.531,71

57.531,71

0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Rumanová nevykazuje žiadny vzťah voči rozpočtom iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Poskytovateľ

-1-

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

Úrad
Nitrianskeho Fašiangy, MDD
samosp. kraja
f)

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

1.150,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

1.150,00

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )
-5-

0,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec Rumanová nevykazuje žiadny vzťah voči štátnym fondom.
g) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Rumanová nevykazuje žiadny vzťah voči rozpočtom iných obcí.
h) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec Rumanová nevykazuje žiadny vzťah voči rozpočtom VÚC.

8.

Významné investičné akcie v roku 2017
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:
- Nákup pozemkov IBV II. 106.601,52 EUR
- Projektová dokumentácia – reštaurácia 6.350 EUR
- Rekonštrukcia KD – kuchyňa 5.260,00 EUR
- Rekonštrukcia KD – ústredné kúrenie vl. zdroje 14.816,83 EUR
- Rekonštrukcia KD – ústredné kúrenie dotácia 33.971,47 EUR
- Rekonštrukcia Ocú – zateplenie vl. zdroje 4.476,99 EUR
- Rekonštrukcia Ocú – zateplenie dotácia 57.531,71 EUR
- Rekonštrukcia strecha DS 3.546,00 EUR
- Prístavba Ocú vl. zdroje 5.008,41 EUR
8.1 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- Rekonštrukcia Ocú – interiér,
- Revitalizácia centra obce – spevnené plochy, mobiliár
- Rekonštrukcia a dobudovanie objektov pre rozvoj športu.
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8.2 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
8.3 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor.

V Rumanovej 11.07.2018

Mgr. Jankovič Jozef
Starosta obce
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