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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania obce Ružindol,
táto výročná správa našej obce nás má previesť uplynulým rokom. Predstavuje súhrn činností
obce v hodnotovom vyjadrení a je vlastne kronikou uvedeného obdobia. Pri jej čítaní sa
dozvieme rôzne údaje, aj také, o ktorých sme možno ani netušili. Chcem poďakovať všetkým
občanom, ktorí svojou ochotou, obetavosťou a množstvom práce dennodenne tvoria túto obec,
na ktorú sme všetci hrdí. Stále nás však veľa práce čaká. 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. Zachovajme všetky pekné a osvedčené tradície našich predkov a ponúknime nové a
kvalitné podmienky pre bývanie a život našim deťom.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán obce:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:

Obec Ružindol
919 61 Ružindol 130
00312941
Peter Galanský, starosta obce
0905 728 015
starosta@ruzindol.sk
www.ruzindol.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Základné orgány obce:

obecné zastupiteľstvo a starosta obce

Starosta obce:

Peter Galanský

Zástupca starostu obce:

Bc. Beáta Morongová

Hlavný kontrolór obce:

Mgr. Igor Strýček, PhD.

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
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Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ľubomír Šalgovič
Mgr. Pavol Tollarovič
Komisie:

Obecný úrad:

1. Komisia finančná, správa obecného majetku a verejného poriadku
2. Komisia stavebná, územného plánovania a životného prostredia
3. Komisia školstva, mládeže, športu a kultúry
4. Komisia sociálna
je výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce,
zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného
úradu organizuje starosta obce.

Rozpočtové organizácie obce:

Základná škola s materskou školou Ružindol
919 61 Ružindol 3
IČO: 36090344
DIČ: 2021496477
štatutárny orgán: PaedDr. Ivan Kovačocy, riaditeľ
e-mail: skolaruzindol@gmail.com
www.skolaruzindol.edupage.sk
Základná činnosť: školstvo

4. Poslanie, vízie, ciele
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 ako samostatný
územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 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
Vo veľkej Trnavskej tabuli asi 10 km od výbežkov Malých Karpát na ceste, ktorá spája Trnavu
a Bratislavu leží Obec Ružindol.
Geografická poloha obce: 17o 30´ východnej zemepisnej dĺžky a 48o 27´ severnej zemepisnej
šírky
Susedné mestá a obce: Trnava, Biely Kostol, Borová, Zvončín, Budmerice, Jablonec
Celková rozloha obce: 1 470 ha
Nadmorská výška: 170 m nad morom
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5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov: 1 639
Národnostná štruktúra: podľa posledného sčítania z roku 2011 /na počet obyvateľov 1525/
- slovenská 1431
- nemecká
2
- poľská
1
- rómska
1
- česká
10
- iná
1
- nezistená
79
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: podľa posledného sčítania z roku 2011
/na počet obyvateľov 1525/
- Rímskokatolícka cirkev
1101
- Gréckokatolícka cirkev
8
- Evanjelická cirkev augsburského vyznania
15
- Evanjelická cirkev metodistická
5
- Bez vyznania
247
- Nezistené
149
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: údaj nie je známy
Nezamestnanosť v okrese: 2,31 %
5.4. Symboly obce
Erb obce

Vlajka obce

Pečať obce

5.5. Logo obce

5.6. História obce
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1215.
5.7. Pamiatky
- Pomník obetiam 1. svetovej vojny
- Rímsko-katolícky kostol Sv. Bartolomeja
- Pomník obetiam SNP
5.8. Významné osobnosti obce
Obec nemá významné osobnosti
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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 materskou školou Ružindol s právnou subjektivitou
Na mimoškolské aktivity sú zriadené:
- Školský klub detí
- Krúžky v rámci základnej a materskej školy
- Športové a kultúrne podujatia

6.2. Zdravotníctvo
V obci nie je zriadené zdravotné stredisko poskytujúce zdravotnú starostlivosť. Starostlivosť
o starších je zabezpečovaná podľa ich potrieb – na základe žiadosti. V súčasnosti formou
donášky stravy pracovníkmi obecného úradu.
6.3. Sociálne zabezpečenie
V obci sa nenachádza zariadenie poskytujúce sociálne služby.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci sa zabezpečuje
v priestoroch kultúrneho domu.
V obci pôsobí Folklórny súbor Rošindolčané, ktorý
vystupuje počas celého roka na podujatiach obce pochovávanie basy, stavanie mája, deň matiek,
posedenie so seniormi, vianočné trhy, posviacka
vín, čepčenie nevesty a iné.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
Richard Munka – RADIO NET – internetové služby
Predajňa COOP Jednota – predajňa rozličného tovaru
Silvia Miháliková – Potraviny DMS – predajňa rozličného tovaru
Slovenská pošta a.s.
Štefan Čavojský – reštauračné a pohostinské služby
Ľubomír Matovič - LUVETO – pekáreň
Vinárstvo Rosenthal s.r.o. – výroba a predaj vína
Pavol Borik – pneuservis
Penzión Rosenthal – reštauračné a ubytovacie služby
Pavol Šulan – výroba a predaj vína
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Marcela Straňáková – kaderníctvo
Martin Jankech – MJ SPEED – opravy motorových vozidiel, cestná doprava
Branislav Petrlenič – čalúnnictvo
Marek Hafrovič – internetové služby
Beáta Hrubá – BEJUS – výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov
Veronika Uhlárová – Kaderníctvo
Eva Pučiková – NARI – Kozmetické služby
Najvýznamnejší priemysel v obci :
V obci sa nenachádza priemyselná zóna
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
RUPOS s.r.o. Ružindol
Golden otec & syn Šalgovičoví

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec
v roku 2019 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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č. 96/2019.
Rozpočet bol zmenený dvadsaťkrát a to nasledovne:
Poradové
číslo
zmeny
rozpočtu

Dátum
zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením

1.

31.01.2020

2.

28.02.2020

3.

31.03.2020

4.

09.04.2020

5.

13.04.2020

6.

20.04.2020

7.

30.04.2020

8.

31.05.2020

9.

26.06.2020

10.

29.06.2020

11.

30.06.2020

Zmena rozpočtu rozpočtovým
opatrením č.

RO č. 01/2020/RO podľa § 14 odst.
1
RO č. 02/2020/RO podľa § 14 ods. 2
písm. a), c) a ods. 1
RO č. 03/2020/RO podľa § 14 ods. 2
písm. a), c) a ods. 1
RO č. 04/2020/RO podľa § 14 ods. 1
a ods. 2 písm. a)
RO č. 05/2020/RO podľa § 14 ods. 2
písm. a)
RO č. 01/2020/OZ podľa § 14 ods. 2
písm. c)
RO č. 06/2020/RO podľa § 14 ods. 2
písm. a), c) a ods. 1
RO č. 07/2020/RO podľa § 14 odst.
1
RO č. 08/2020/RO podľa § 14 ods. 2
písm. a), b), c)
RO č. 02/2020/OZ podľa § 14 ods. 2
písm. a)
RO č. 09/2020/RO podľa § 14 ods. 2
písm. a) a ods. 1

Schválená
uznesením
OZ č.

Poznámka

11/2020

účelovo určené prostriedky

11/2020

93/2019 (starosta) + účelovo určené
prostriedky

30/2020

93/2019 (starosta) + účelovo určené
prostriedky

30/2020

účelovo určené prostriedky
93/2019 (starosta)

30/2020

93/2019 (starosta)

10/2020

OZ

30/2020

93/2019 (starosta) + účelovo určené
prostriedky

30/2020

účelovo určené prostriedky

66/2020

93/2019 (starosta)

29/2020

OZ

66/2020

93/2019 (starosta) + účelovo určené
prostriedky

+
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12.

31.07.2020

13.

31.08.2020

14.

30.09.2020

15.

16.10.2020

16.

23.10.2020

17.

31.10.2020

18.

30.11.2020

19.

14.12.2020

20.

31.12.2020

RO č. 10/2020/RO podľa § 14 ods. 2
písm. b), c) a ods. 1
RO č. 11/2020/RO podľa § 14 ods. 2
písm. a), b) a ods. 1
RO č. 12/2020/RO podľa § 14 ods. 2
písm. a, b) a ods. 1
RO č. 13/2020/RO podľa § 14 ods. 2
písm. a)
RO č. 14/2020/RO podľa § 14 ods. 2
písm. a)
RO č. 15/2020/RO podľa § 14 ods. 2
písm. a), b) a ods. 1
RO č. 16/2020/RO podľa § 14 ods. 2
písm. a), b) a ods. 1
RO č. 03/2020/OZ podľa § 14 ods. 2
písm. c)
RO č. 17/2020/RO podľa § 14 ods. 2
písm. a, b) a ods. 1

66/2020

93/2019 (starosta) + účelovo určené
prostriedky

66/2020

93/2019 (starosta) + účelovo určené
prostriedky

94/2020

93/2019 (starosta) + účelovo určené
prostriedky

94/2020

93/2019 (starosta)

94/2020

93/2019 (starosta)

94/2020

93/2019 (starosta) + účelovo určené
prostriedky

5/2021

93/2019 (starosta) + účelovo určené
prostriedky

95/2020
5/2021

OZ
93/2019 (starosta) + účelovo určené
prostriedky

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020
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

Rozpočet obce

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1 408 941,00

1 711 150,52

1 691 119,40

98,83

1 352 081,00
0,00
0,00
56 860,00

1 526 826,16
55,00
106 618,88
77 650,48

1 525 679,97
55,00
106 618,88
58 765,55

99,92
100,00
100,00
75,68

1 408941,00

1 710 603,19

1 523 640,87

89,07

440 770,22
80 160,00
71 010,78
817 000,00

484 106,04
138 272,37
71 010,78
1 017 214,00

415 707,72
99 332,85
71 010,78
937 589,52

85,87
71,84
100,00
92,17

0,00

276 907,02

368 477,14

x

Výška príjmov a výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID-19.
V roku 2020 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy :
-

v bežnom rozpočte príjmy:
- podielové dane, ktoré predstavovali zníženie oproti roku 2019 približne
o 1,98 % vo výške 14 048,97 €
- z nájmu nebytových priestorov (KD, ihrisko, telocvičňa), ktorý predstavoval
zníženie oproti roku 2019 o 19,96 % vo výške 2 775,06 €

-

vo finančných operáciách príjmy z návratných zdrojov financovania:
- prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR vo výške 38 355,00 EUR
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V roku 2020 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky :
-

v bežnom rozpočte v súvislosti s pandémiou COVID - 19 výdavky na obstaranie :
- rúšok, oblekov, ochranných štítov, okuliarov, respirátorov, rukavíc,
dezinfekčných prostriedkov, dezinfekčných mydiel, dezinfekčných gélov,
teplomerov, čistiacich prostriedkov, zaobstaranie občerstvenia na celoplošné
testovanie vo výške 3 023,77 EUR

7.2. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

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 bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2020
1 584 445,52
1 525 679,97
58 765,55
1 353 297,24
415 707,72
937 589,52
231 148,28
55,00
55,00
0,00
99 332,85
99 332,85
0,00
- 99 277,85
131 870,43

Z prebytku sa vylučujú zostatky nevyčerpaných dotácií a zostatok účtu školskej jedálni :

zostatok ZŠ – prenesené kompetencie
zostatok ZŠ – dopravné
zostatok ZŠ – vzdelávacie poukazy
zostatok ZŠ – predškolská výchova MŠ
zostatok ZŠ – vlastné príjmy ZŠ
zostatok účtu školská jedáleň
zostatok – dotácia na stravovanie ÚPSVaR
zostatok – dotácia zo ŠÚ SR SOBD 2020-2021
Spolu vylúčenie z prebytku = (účty HK 221 010,221 020)

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
z toho : príjmové finančné operácie obce
príjmové finančné operácie RO

14 576,55
2 120,25
2 927,96
1 551,94
31 724,45
2 401,28
16 496,37
776,70
72 575,50
59 294,93
106 618,88
106 618,88
0,00
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Výdavky z finančných operácií
z toho: výdavkové finančné operácie obce
výdavkové finančné operácie RO
Rozdiel finančných operácií
- úprava hospodárenia
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
- úprava hospodárenia
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce = tvorba rezervného fondu

71 010,78
71 010,78
0,00
35 608,10
2 148,73
1 691 119,40
1 523 640,87
167 478,53
2 148,73
72 575,50
97 051,76

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID - 19.
Prebytok rozpočtu v sume 131 870,43 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 vo výške 38 449,77 EUR
prostriedky školskej jedálne vo výške 2 401,28 EUR
o nevyčerpané vlastné prostriedky ZŠ Ružindol vo výške 31 724,45 EUR

navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

59 294,93 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 37 756,83 EUR zistený 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 navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

37 756,83 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 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 prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky prijaté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 38 449,77 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 14 576,55 EUR
- dopravné v sume 2 120,25 EUR
- vzdelávacie poukazy v sume 2 927,96 EUR
- predškolská výchova MŠ v sume 1 551,94 EUR
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 16 496,37 EUR
- dotácia na SOBD 2020-2021 v sume 776,70 EUR
b)

nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky školského stravovania podľa
ustanovenia §140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 2 401,28 EUR

c)

nevyčerpané vlastné prostriedky ZŠ Ružindol účelovo určené na bežné výdavky v sume
31 724,45 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
97 051,76 EUR.
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7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023
Skutočnosť
k 31.12.2020
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

1 691 119,40
1 525 679,97
55,00

106 618,88
58 765,55
Skutočnosť
k 31.12.2020

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

1 523 640,87
415 707,72
99 332,85
71 010,78
937 589,52

Rozpočet
na rok 2021
1 482 740,00

Rozpočet
na rok 2022
1 516 942,00

Rozpočet
na rok 2023
1 558 484,00

1 389 890,00
0,00
0,00
92 850,00

1 422 742,00
0,00
0,00
94 200,00

1 464 274,00
0,00
0,00
94210,00

Rozpočet
na rok 2021
1 482 740,00

Rozpočet
na rok 2022
1 516 942,00

Rozpočet
na rok 2023
1 558 484,00

455 368,02
71 600,00
23 621,98
932 150,00

481 542,00
91 900,00
0,00
943 500,00

494 174,00
110 800,00
0,00
953 510,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
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
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2019
3 844 930,98
3 431 601,70

Skutočnosť
k 31.12.2020
3 848 688,88
3 332 316,21

173,66
2 770 980,23
660 447,81
410 304,90

0,00
2 671 868,40
660 447,81
513 258,01

6 639,19
10 529,74
23 617,05
369 518,92

4 755,87
10 529,74
27 372,78
470 599,62

3 024,38

3 114,66

Skutočnosť
k 31.12.2019
3 844 930,98
2 492 726,47

Skutočnosť
k 31.12.2020
3 848 688,88
2 611 244,92

2 492 726,47

2 611 244,92

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
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Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci (NFV 2020)
Časové rozlíšenie

345 696,83

325 574,22

1 500,00
229 152,12
781,43
24 602,33
89 660,95
1 006 507,68

1 500,00
238 449,77
494 ,39
23 152,30
61 977,76
911 869,74

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastky dlhodobého majetku
prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR ( zo štátnych finančných aktív na výkon
samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID–19 )

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok k 31.12.2019

Zostatok k 31.12.2020

14 371,02
38 568,45

14 862,07
41 683,95

8.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok k 31.12.2019

Zostatok k 31.12.2020

25 383,76
0,00

23 646,69
0,00

9. Hospodársky výsledok za rok 2020 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 –Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb

Skutočnosť
k 31.12.2019
948 877,86
43 249,17
92 406,02
198 538,21
1 032,96
12 597,90

Skutočnosť
k 31.12.2020
937 012,80
66 503,89
93 001,55
226 466,63
326,66
15 691,14

220 997,58

202 230,35

10 134,11

8 452,91

369 915,64

324 339,60

6,27
1 118 390,57
10 350,51

0,07
1 055 531,25
2 640,10
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62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
68 – Výnosy z transferov
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/

0,00
856 077,79

3 218,01
856 256,43

29 987,65
1 639,57

19 293,15
2 146,13

33,30

0,42

220 301,75

171 977,01

+ 169 512,71

+ 118 518,45

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 118 518,45 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 najmä v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19:
Celková výška nákladov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 937 012,80 €, čo predstavuje
pokles nákladov oproti roku 2019, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške
948 877,86 €. Pokles výnosov bol spôsobený výskytom a šírením ochorenia COVID-19, ako
aj karanténnymi opatreniami ÚVZ SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.
Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:
- spotreba materiálu vo výške 48 638,76 €
- mzdové náklady vo výške 163 210,25 €
- sociálne náklady vo výške 63 256,38 €
- služby za vývoz a zneškodnenie KO vo výške 41 142,34 €
- odpisy DHM a DNM, odpisy drobného DNaHM, odpisy dary vo výške 200 233,40 €
- náklady na transfery RO vo výške 316 819,60 €
- náklady na transfery subjektom mimo verejnej správy vo výške 7 400,00 €.
Celková výška výnosov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 1 055 531,25 €, čo
predstavuje pokles výnosov oproti roku 2019, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo
výške 1 118 390,57 €. Pokles výnosov bol spôsobený výskytom a šírením ochorenia
COVID-19, ako aj karanténnymi opatreniami ÚVZ SR na zamedzenie šírenia ochorenia
COVID-19.
Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:
- podielové dane vo výške 695 168,99 € - ich výška bola ovplyvnená v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19, čo predstavuje pokles o približne 1,98 % vo výške 14 048,97 €
- daň z nehnuteľnosti vo výške 87 116,57 €
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 46 043,10 €
- výnosy z nájmu nebytových priestorov (KD, ihrisko, telocvičňa) vo výške 10 160,72 € ich výška bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, čo predstavuje
pokles o 19,96 % vo výške 2 775,06
- výnosy z bežných transferov zo ŠR – subjektov verejnej správy vo výške 12 113,45 €
- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR – subjektov verejnej správy vo výške
100 612,19 €.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a
transferov
x

BEŽNÉ:
ÚPSVaR Trnava
ŠÚ SR
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Trnava - školstvo
Okresný úrad Trnava - školstvo
Okresný úrad Trnava - školstvo
Okresný úrad Trnava - školstvo
Okresný úrad Trnava - školstvo
Okresný úrad Trnava - školstvo
Okresný úrad Trnava - školstvo
Okresný úrad Trnava - školstvo
Okresný úrad Trnava - školstvo
MDVaRR
Environmentálny fond
Iné subjekty mimo verejnej
správy
KAPITÁLOVÉ:

Stravné MŠ a ZŠ
SOBD 2020-2021
Celoplošné testovanie COVID-19
Register adries
Matrika
Register obyvateľstva
Voľby a referendum
Miestne komunikácie
Životné prostredie
Prenesené kompetencie
Dopravné
Asistent učiteľa
Vzdelávacie poukazy ZŠ
Predškoláci MŠ
LVVK
ŠvP
Príspevok na učebnice
Odchodné
Stavebný poriadok a bývanie
Príspevok za mieru vytriedenia KO
Prijaté dary – Reprezentačný ples

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
660 031,50
45 057,60
3 268,00
2 011,80
37,20
2 407,58
549,12
719,50
71,88
158,08
555 976,00
4 194,00
12 192,00
6 751,00
3 595,00
2 850,00
2 800,00
8 076,00
4 031,00
2 429,27
2 456,47
400,00

x

x

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov :
- Okresný úrad Trnava /školstvo/ - prenesené kompetencie
- ÚPSVaR Trnava – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
(ZŠ a MŠ Ružindol)
- Okresný úrad Trnava – dotácia na celoplošné testovanie COVID - 19
- Štatistický úrad SR – dotácia na SOBD 2020-2021
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

TJ Družstevník Ružindol
(od 04.03.2020 OŠK
Ružindol)
Ružindolský Mariášový
klub
OZ Ružindolčatá,
Ružindol

Účelové určenie dotácie

Bežné výdavky – športová činnosť
Bežné výdavky – činnosť klubu
Bežné výdavky – činnosť občianskeho
združenia

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

5 500,00

500,00
1 400,00

14

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
-

Rekonštrukcia chodníka pri MŠ Ružindol
Rekonštrukcia – oprava krytu MK (Chalupárska ul.)
Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici
Pasport dopravného značenia v obci
Vybudovanie verejného osvetlenia Záhumenská II. – 1.etapa
Rekonštrukcia kamerového systému 3. etapa
Nákup mostovej váhy na zberný dvor
Nákup vonkajších hracích prvkov do MŠ Ružindol
Rekonštrukcia priestorov v KD (spoločenská miestnosť)

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

Rozšírenie NN sietí Záhumenská II + prekládka trafostanice pri zbernom dvore
Verejné osvetlenie Záhumenská II. – 2. etapa
Rekonštrukcia chodníka pri MŠ Ružindol
Nadstavba ZŠ Ružindol
Prístavba MŠ Ružindol
Modernizácia a vybavenie odborných učební v ZŠ Ružindol
Realizácia prepojovacieho chodníka (Hlavná a Slnečná ulica)
Realizácia priechodov pre chodcov na Hlavnej ulici
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Príprava priestorov fitness centra
Rekonštrukcia mostu na Chalupárskej ulici
Rekonštrukcia priestorov v KD (spoločenská miestnosť)
Rekonštrukcia tribúny v športovom areáli Ružindol
Výsadba zelene v obci
Riešenie odpadového hospodárstva

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
Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenie obce:
V decembri 2019 sa z Číny po prvýkrát objavili správy týkajúce sa ochorenia COVID-19
( Coronavirus ). Začiatkom roka 2020 spôsobil tento vírus epidémiu, ktorá zasiahla celý
svet a negatívne ovplyvnila mnoho krajín. Vzhľadom na neustále meniace sa podmienky, sa
zdá, že negatívny vplyv pandémie na svetový obchod, firmy ako aj na jednotlivcov je a
môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Ochorenie COVID-19 a jeho negatívny
dosah má v roku 2020 za následok zníženie príjmov z podielových daní oproti odhadom, na
základe ktorých bol rozpočet zostavený. V dôsledku tejto situácie bolo potrebné vykonať
úpravy rozpočtu s následným obmedzením určitých plánovaných aktivít a za určitých
podmienok aj zhoršenie ukazovateľov zadĺženosti. Z dôvodu, že situácia sa aj naďalej stále
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vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady
potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.

V Ružindole, dňa 31.03.2021

Vypracovala: Lívia Španková

Schválil: Peter Galanský

Prílohy
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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