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1 Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,
predkladáme Vám Konsolidovanú výročnú správu obce Rožkovany za rok 2021, ktorá
poskytuje základné informácie o majetku a finančnej situácii konsolidovaného celku
i jednotlivých súčastí, podáva analýzu príjmov a výdavkov, nákladov a výnosov,
prehľad o transferoch a dotáciách a iné dôležité informácie o obci a jej organizácii ako
súčasť konsolidovaného celku a dosiahnutých výsledkoch. Konsolidovaná výročná
správa je dokumentom, ktorý poskytuje informácie nielen prostredníctvom tabuliek
a čísel, ale reálne hodnotí, ako obec hospodárila v uplynulom roku.
Rok 2021 bol poznačený epidemiologickou situáciou COVID-19, ktorá
ovplyvnila

celkovú

ekonomickú

situáciu

v Slovenskej

republike.

Z hľadiska

zabezpečovania administratívneho chodu obecného úradu, bežnej prevádzky
obecného úradu, dosiahnutých ekonomických výsledkov vzhľadom na rozsah
zrealizovaných investičných akcií, ale aj zabezpečenia rozvoja obce na úseku
životného prostredia, sociálnej oblasti, školstva, športu, kultúry nielen

z rozpočtu

obce, ale aj z účelovo určených dotácií, získaných finančných prostriedkov
a úspešných žiadostí o nenávratné finančné prostriedky na realizáciu projektov
hodnotím kladne.

V roku 2021 sme dosiahli nasledovné výsledky:

• Zabezpečili sme bezproblémové

celoplošné testovanie obyvateľov.

• Bolo vybudované mobilné sanitárne zariadenie v rómskej osade z dotačných
zdrojov.

• Podali sme
pozemkov

žiadosť na SPF ohľadom majetkoprávneho vysporiadania
v správe SPF nachádzajúcich sa v zastavanom území obce.

• Bola podaná žiadosť o dotáciu pre projekt

EUROVELO 11 v regióne ZOHT ,

k. ú. Rožkovany – I. etapa.

•

Bola podaná žiadosť o dotáciu na Slovenský futbalový zväz a PSK na obnovu
futbalovej infraštruktúry.

• V spolupráci so SSC a ŽSR sa pripravuje rekonštrukcia železničného priecestia
a križovatky.

• Na hlavnej rýchlostnej ceste bol osadený merač rýchlosti.
• Pripravujeme

stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia k 5 BJ

v rámci projektu nórske fondy.

Našim cieľom v roku 2022 bude pokračovať v nastolenom trende.
Obec plánuje:
 Vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami a chodníkmi.
 Prípravu na vydanie stavebného povolenia pre II. etapu IBV Jeruzalem
technická infraštruktúra.

•

Rekonštrukciu ČOV a ČS.

•

Opravu Rožkovianskeho potoka a jednotlivé premostenia.

•

Stavebné úpravy kultúrno-spoločenskej miestnosti.

•

Rekonštrukciu a nadstavbu MŠ.

•

Pokračovanie v projektoch TSP II, MOPS, UPSVAR – Národné projekty.

Osobne verím, že sa nám tento cieľ v spolupráci s Vami občanmi, organizáciami,
združeniami a ostatnými subjektmi podarí naplniť.

PhDr. Beáta Kollárová, PhD.
starostka obce

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

OBEC ROŽKOVANY
Obecný úrad Rožkovany 106
082 71 Lipany
00327719
PhDr. Beáta Kollárová, PhD.
0514572321
obec@rozkovany.sk
www.rozkovany.sk

3 Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich
predstaviteľov
Starosta obce:

PhDr. Beáta Kollárová, PhD.

Zástupca starostu obce: Peter Petruf
Hlavný kontrolór obce: PhDr. Alena Džačovská
Obecné zastupiteľstvo: Stanislav Čekan , Ján Duľa, Ján Funtaľ,
Ján Girašek, Michal Kocúrek, Pavol Mišenko, Petruf Petruf,
Peter Štvarták, Mgr. Cecília Šarišská
Komisie:

● Komisia pre územné plánovanie a stavebný poriadok
Predseda: p. Peter Štvarták
Členovia: p. Ján Girašek
● Komisia pre ochranu životného prostredia
Predseda: p. Peter Petruf
Členovia: p. Miroslav Kollár, p. Andrej Štvarták st.
● Komisia pre ochranu verejného poriadku
Predseda: p. Pavol Mišenko
Členovia: p. Ján Girašek, p. Ján Duľa
● Komisia pre prácu s mládežou, kultúru a šport
Predseda: p. Michal Kocúrek
Členovia: p. Alžbeta Čorbová, Ing. Zuzana Kostolníková
Mgr. Andrea Mišenková, p. Stanislav Čekan
● Komisia pre informovanosť občanov
Predseda: p. Stanislav Čekan

Obecný úrad:

Ekonomický úsek:

Mária Daňková

Administratívny úsek:

Mária Sčisláková

Dane a poplatky:

Ing. Janka Novotná

Terénna sociálna práca:

Mgr. Andrea Mišenková, Štefan Dudaš

Správca budov:

Andrej Štvarták

Opatrovateľská služba:

Jaroslav Lipovský, Monika Sopčaková

MOPS:

Marek Sivák, Renáta Bodnárová, Milan Sivák, Vojtech Bíly

Rozpočtová organizácie obce:
Názov:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

Sídlo:

Rožkovany 190
082 71 Lipany

IČO:

037944631

Štatutárny orgán :

Mgr. Darina Jacová

Telefón:

0514572350

Mail:

zsmsrozkovany@gmail.com

Webová stránka:

www.zsmsrozkovany.edupage.org

Príspevkové organizácie obce :
Obec nemá zriadené.
Neziskové organizácie založené obcou :
Obec nemá založené.
Obchodné spoločnosti založené obcou:
Obec nemá založené.

4 Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
▪

Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na jej
území.

▪

Zabezpečenie kvalitných služieb obyvateľom obce, podnikateľom
a návštevníkom obce.

Vízie obce:


Vytváranie podmienok pre individuálnu bytovú výstavbu.



Rozvoj

obce

zabezpečený

s dobre

fungujúcou

miestnou

ekonomikou a službami.


Vybudovanie priestorov na voľno časové aktivity.



Podporiť rozvoj obce a vytvoriť priaznivé životné podmienky pre

Ciele obce:
obyvateľov.


Zvýšiť kvalitu životného prostredia obce a kvalitu života jej
obyvateľov.



Zachovávať kultúrne dedičstvo.

5 Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Obec je právnickou osobou, ktorá 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 : Rožkovany ležia pod severovýchodnými svahmi Šarišskej
vrchoviny,v údolí Torysy, 10 km na severozápad od Sabinova. Rožkovany majú
pahorkatý, až členitý hornatý povrch, ktorého väčšiu časť odlesneného chotára tvorí
centrálno–karpatský flyš. Chotár má hnedé lesné oglejené, kyslé hnedozemné a nivné
karbonátové pôdy. Tvar povrchu je výrazne podmienený geologicko-tektonickou
stavbou.

Susedné mestá a obce : Obec Rožkovany hraničí s katastrálnym územím mesta
Lipany, obcí Dubovica, Červenica pri Sabinove, Jakubova Voľa, ako aj Uzovské
Pekľany a Renčišov.
Celková rozloha obce : Celý rožkoviansky chotár má rozlohu 1448 ha.
Nadmorská výška : Nadmorská výška v strede obce je 370 m.n.m. a v chotári 356874 m.n.m.

5.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31. 12. 2021: 1323
- muži:
- ženy:

712
649

Priemerný vek obyvateľov k 31. 12. 2021
R.2020
Počet obyvateľov
R.2021
Počet detí do 18 mesiacov

24

Počet detí od 18 mesiacov

39

33

39
do 3 rokov
Počet detí od 3 rokov do 6

66
58

rokov
Počet školopovinných deti

186

242

Počet dospelých

1008

989

1323

1361

Národnostná štruktúra : národnosť slovenská , rómska, česká
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania :
- rímskokatolícka cirkev
- gréckokatolícka cirkev
- evanjelická cirkev

Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov oproti roku 2020 sa zvýšil o 38
obyvateľov.
5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :

V obci Rožkovany je nezamestnanosť cca 2,24%.

Nezamestnanosť v okrese : V okrese Sabinov je vysoká nezamestnanosť cca 14,78%.

5.4 Symboly obce
Erb obce:
Obec vlastní erb obce, pečať zaregistrovanú
v Heraldickom registri pod signatúrou R-97/02.Erb bol:
štít španielsky. železnom poli štítu je kráčajúci
strieborný jeleň so zlatými parohami, nepravidelný
šestnástorák. Kopytá koniec pysku má čierne. Tento
erb
bol
obecným
zastupiteľstvom
z 29. januára 1994 uzákonený za erb obce Rožkovany.
Nakoľko tento erb nebol schválený heraldickou
komisiou, bola urobená zmena erbu v roku 2002
s týmto popisom: v modrom štíte po zelenej trávnatej
pažiti skáčuci zlatý ohliadajúci sa jeleň v striebornej
zbroji, vľavo zelený vyrastajúci listnatý strom, na jeho
hornej pravej vetve stojaci zlatý vtáčik.
Vlajka obce:
Farby erbu sa premietajú do obecnej vlajky, ktorá je
ďalším symbolom obce. Pozostáva zo sedem
pozdĺžnych pruhov zeleného, modrého, bieleho, žltého,
bieleho modrého, zeleného. Vlajka je ukončená troma
cípmi

Pečať obce :
Najstaršie známe typárium (pečať) obce Rožkovany sa
nachádza v Štátnom oblastnom archíve v Prešove
z roku 1866, ktoré sa používalo ako symbol na obecnej
pečati v druhej polovici 19. storočia. Táto pečať bola
základom pre erb. Obecným symbolom odvodený od
erbu obce je aj obecná pečať. V pečatnom poli je
umiestnené erbové znamenie s kruhopisom „OBEC
ROŽKOVANY“tak ako v historickom pečatidle obce.

5.5

Logo obce
Obec Rožkovany nemá logo obce.

5.6

História obce

Rožkovany patria do skupiny starobylých slovenských obcí, ktoré sa vyvíjali
z poveľkomoravských sídlisk. Profesor Ferdinand Uličný st. sa domnieva, že tento
názov je odvodený od mena koreniaceho v slove roh. V písomnostiach zo 14. storočia
sa názov vyskytuje zväčša ako: Roskowan, Rozhowicha..., až po súčasný názov.
Prvá nepriama zmienka o Rožkovanoch je z roku 1278, Kedy Ladislav IV.
daroval Tekulovcom a Budunovmu synovi Andrejovi opustené dediny za zásekmi
vedľa Červenice „Peturmezeu, Kuzurmezeu, Putrumezeu a Hozumezeu“. Zaujímavá
je osada s názvom Hoziumezeu, ktorá sa nachádzala na mieste terajších Rožkovian.
Prvá priama písomná zmienka pochádza od jágerskeho biskupa Čanadína, ktorý
chcel pripojiť hornotoryské farnosti do Jágerskej diecézy a tým získať časť z desiatkov
od tamojších farníkov. Táto úprava odvádzania desiatkov v peniazoch z roku 1323 sa
týkala aj poddaných z Rožkovian. Pri tejto príležitosti vznikla najstaršia správa o tejto
dedine, z ktorej vyplýva, že Rožkovany jestvovali dávnejšie pred rokom 1323.
V stredoveku patrila viacerým zemepánom, v 16. storočí Roskoványiovcom, v 19.
storočí tu mali majetok aj Bánóvcom, Péchyovcom, Czabalayovci a Sentyvanyiovci.
Medzi najvýznamnejších vlastníkov dediny patrí rodina Roskovanyiovcov, ktorú treba
hľadať v rode Tekule. Jej zakladateľ je roku 1278 listinne doložený.
Sedliacke domácnosti okrem richtára boli v roku 1427 zdanené od 41 port, takže
Rožkovany boli veľkou dedinou. Rožkovany aj po schudobnení sedliakov a zmenšení
počtu ich domácností zostali aj koncom 16. storočia veľkou dedinou. Okrem miestnych
zemanov a osadenstva fary tu žilo najmä poddanské obyvateľstvo. Počas prvého
sčítania ľudu, v roku 1787 mala obec 83 domov a 658 obyvateľov, v roku 1828 103
domov a 759 obyvateľov. V druhej polovici 19. storočia sa veľká časť obyvateľstva
vysťahovala. V roku 1910 v nej žilo 591 obyvateľov. Obyvateľstvo sa v minulosti
zaoberalo tradičným poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a pláteníctvom.
Do
roku
1918
obec
administratívne
patrila
do
Šarišskej
stolice.

Okolo roku 1749 sa spomína veľká drevená fara, o ktorej sa nevedelo, kedy a kým
bola postavená. V kánonickej vizitácii z roku 1775 sa spomína fara vo veľmi biednom
stave. Knižnica na fare obsahovala okolo 25 titulov. V roku 1804 bola postavená nová
budova fary.
V roku 1833 vo farskej knižnici sa nachádzalo viac ako 50 kníh. Nová fara bola
postavená v rokoch 1858-1860. Na jeseň 1865 postihol faru, školu a hospodárske
budovy požiar. V roku 1966 sa stará fara zbúrala a na jej mieste sa začala stavať nová
farská budova. Oprava fary a následná maľba sa prevádzala v roku 1982. Strecha na
budove sa opravovala v roku 1987.
5.7 Pamiatky
Kultúrne pamiatky:
1. Farnosť Rožkovany sa v schematizmoch uvádza ako starobylá farnosť, ktorej pôvod
siaha
do 13. storočia. Prvý kostol stál na kopci, severne oproti dnešnému kostolu na starom
cintoríne, v lokalite zvanej Koscelisko. Patrón kostola sa predpokladá sv. Anton
pustovník. Predpokladá sa, že kostol v 13. storočí bol murovaný a kamenný,
postavený v románskom slohu.
Prvý priamy záznam o kostole s vežou je z roku 1636, o ktorom sa hovorí, že bol
postavený z kameňa. Inventár tvoril 2 kalichy, jeden z nich bol cínový a druhý
strieborný, pozlátený s paténou, červený ornát, 2 alby a 4 ručníky. Kostol mal kryptu,
v ktorej boli pochovaní členovia rodu Roškováni.
V 18. storočí boli vo veži 2 zvony, veľký bol nefunkčný zasvätený sv. Donátovi
a menší. Tretí malý zvon bol vo vežičke nad loďou kostola. Ním sa dávalo znamenie
na evanjelium a na pozdvihovanie. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vyhlásil
v novembri 2011 archeologické nálezisko – zaniknutý stredoveký kostol s cintorínom
v Rožkovanoch - za národnú kultúrnu pamiatku, ktorá bude predmetom ďalšieho
archeologického výskumu.
2. V minulosti boli v obci štyria zemepáni – veľkostatkári, ktorí bývali vo vlastných
kaštieľoch. Tie boli pomenované podľa mien: Roskovanyiho, Czabalayiho, Bánov
a Pechyiho kaštieľ. V roku 1976 bol pre schátralosť Bánov kaštieľ zbúraný a na jeho
priestore bola postavená bytovka.
Kaštieľ Péchyiovcov V minulosti boli v obci štyria zemepáni – veľkostatkári, ktorí
bývali vo vlastných kaštieľoch. Tie boli pomenované podľa mien: Roskovanyiho,
Czabalayiho, Bánov a Pechyiho kaštieľ. V roku 1976 bol pre schátralosť Bánov kaštieľ
zbúraný a na jeho priestore bola postavená bytovka.
Kaštieľ Péchyiovcov pochádzajúci z roku 1750 bol odkúpený pre školu.
Kaštieľ Roskovanyiho, odkúpila v roku 1929 rodina Girová a Plavčanová.
Czabaláyiho kaštieľ, do užívania zobrala rodina Roskovanyiho a neskôr
Szentivanyiova je barokovo-klasicistický, pochádza z roku 1770. Tento kaštieľ od roku
1946 patril pod správu MNV v Rožkovanoch. Od roku 1951 bol v budove zriadený
obecný úrad, knižnica, kultúrna sála pre kino, divadlo, schôdze a slávnosti.

V roku 1993 bol kaštieľ odovzdaný s priľahlým pozemkom vlastníkovi Ing.
Szentivanyimu. Murovaná kúria Szentyvániovcov – kaštieľ je zapísaný v Ústrednom
zozname
pamiatkového
fondu
SR,
v
registri
nehnuteľných
NKP
pod č. 346/0. Kaštieľ sa nachádza neďaleko centra obce vedľa obecného úradu
a Materskej školy. Od roku 2004 jeho vlastníkom je In. Jozef Pribula, Rožkovany 176 .
Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii

5.8 Významné osobnosti obce
Medzi významné osobnosti obce Rožkovany patrí významný teológ, vedec ,filozof
a spisovateľ , vacovský a nitriansky biskup Augustín Roškováni /1807-1892/ .

V obci kde vyrastal a prežil detské a mládežnícke roky , v roku 1858 dal postaviť
nový kostol.
Obec z vďačnosti voči tomuto významnému dejateľovi , pre uchovanie historického
významu, ako aj pre rast lokalpatriotizmu a kultúrneho povedomia občanov zriadila
oproti miestnej fare pamätný park s bustou Augustína Roškovániho , ktorý je
zaujímavým miestom aj pre
prípadných návštevníkov obce. Bustu do parku
venovalo
Rímskokatolícke biskupstvo v Nitre. Park sa nachádza v blízkosti
spomínaného archeologického náleziska zaniknutého stredovekého kostola.

Pri príležitosti 150. výročia lurdských zjavení sa farníci v Rožkovanoch rozhodli so
svojím duchovným otcom doc. ThDr. Petrom Sedlákom, PhD, postaviť na počesť
Panny Márie Lurdskej votívnu kaplnku. Dňa 11. februára 2008 celebroval
v rožkovianskom farskom Kostole sv. Antona, opáta, svätú omšu Tomáš Čap, dekan
Lipianskeho dekanátu, farár v Toryse, ktorý vykonal aj benedikciu kaplnky.

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 v Rožkovanoch: , ktorej zriaďovateľom je obec Rožkovany.
Pri základnej škole je zriadené CVČ, ŠKD, školská jedáleň .
Základná škola

MŠ zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces v dvoch triedach dopoludnia a v dvoch
spálňach a triedach popoludní.
Materská škola

ZŠ s MŠ hospodári s finančnými prostriedkami z KŠÚ, ktorý poskytuje dotácie na
prenesený výkon a finančnými prostriedkami tzv. originálne kompetencie , ktoré sú
napojené na rozpočet obce.
ZŠ Rožkovany zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 1. stupňa , 1.-4. ročník. 2. stupeň
deti navštevujú v Lipanoch.
Riaditeľ školy:
Adresa:
Kontakt: tel.:
Počet detí :

Mgr. Darina Jacová
Základná škola , Rožkovany č. 190
051/4572350
65

Zástupca riaditeľa:
Adresa:
Kontakt: tel.:
Počet detí :

Anna Baňasová
Materská škola, Rožkovany č. 118
051/4572104
46

6.2 Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť občanom našej obce je poskytovaná v meste Lipany , kde sa
nachádzajú praktickí lekári, detskí lekári, zubní lekári, záchranná služba a lekárne.
- Poliklinika s odbornými lekármi sa nachádza v Sabinove.
- Fakultná nemocnica s poliklinikou v Prešove.
6.3 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečujeme prostredníctvom Spoločného úradu
samosprávy v Lipanoch. Obec k 31.12.2020 má zamestnaných dvoch zamestnancov
opatrovateľskej služby, ktorí majú ukončený opatrovateľský kurz. Najbližšie zariadenia
pre seniorov je Dom pokojnej staroby v Lipanoch, Seniorvital n.o. v Sabinove , ktoré
zabezpečujú sociálnu službu a v ktorých má obec umiestnených svojich občanov.
6.4 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci :

FS Jazero

Obec pravidelne organizuje viaceré kultúrno-spoločenské podujatia, napr. Deň matiek,
Stavanie májov , obecné slávnosti spolu s folklórnou skupinou Jazero. Obec
Rožkovany uzatvorila Dohodu o kultúrnej spolupráci s Gminnou Ośrodkiem Kultury so
sídlom v Wieprzu PL a obcou Nemčice ČR Cieľom dohody je rozvoj aktivít
umeleckých skupín, miestnych komunít a miestnych samospráv z oboch krajín, ako aj
rozvoj kultúrneho života v záujme oboch susedov.
V roku 2021 z dôvodu epidemiologickej situácie na Slovensku v súvislosti
s COVID-19 bola kultúrna a športová činnosť pozastavená.

Obec

reprezentujú

tri

futbalové

mužstvá

a

to

muži

,dorastenci

a žiaci.

V roku 2018 bola na futbalom ihrisku vybudovaná tribúna so
striedačkami.
Obec reprezentuje aj Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý reprezentujú družstvá mužov ,
muži nad 35. rokov, dorast, plameniaci.

V r. 2020 bola ukončená výstavba novej požiarnej zbrojnice.
V rámci športových aktivít sa do popredia dostáva aj motokros. V roku 2005 vznikla
motokrosová trať
Obec organizuje posedenie pre seniorov z príležitosti „ Október úcta k starším“,
Mikuláša, Novoročný ohňostroj. Ku kultúrnemu životu v obci patrí aj činnosť detského
folklórneho súboru Jazierko pri ZŠ s MŠ Rožkovany a činnosť Základnej organizácie
JD na Slovensku v Rožkovanoch. Spoločenský život a kultúrny život v našej obci je
ovplyvnený aj vybudovaním ekofarmy – Gazdovský dvor POD HÁJOM, ktorý
navštevujú slovenskí a zahraniční milovníci koní, ktorí môžu využiť možnosť zajazdiť
na koňoch tak v areáli ako aj mimo neho. Vyhľadávaným miestom na rekreáciu sú aj
Rožkovianske rybníky.

6.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- COOP Jednota – potraviny
- Potraviny popod Dubom
- Mezzo bar , reštauračné služby
- Vývarovňa – Ľubomír Šulik
- Upratovacie služby – Bibiana Petrufová
- Kameno-sochárstvo – Jozef Lipovský
- Zubná technika – Mária Imrichová
- Stolárske práce, výroba nábytku – Ľubomír Kravec
- Výroba nití – Ing. Marián Girašek
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- Marduňa ,s.r.o., Rožkovany
- Ing. Ján Gergelčík ,SHR, Lipany
- Ing. Milan Varga, SHR – farma KOVA , Červenica pri Sabinove
- Samuel Gira, SHR, Rožkovany
- Marián Gira, SHR , Rožkovany

7 Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol
rozpočet obce
na rok 2021.
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 2021 bol zostavený ako
vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako
schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce na rok 2021 bol schválený Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch dňa
27.11.2020, uznesením číslo 131/2020, bod 2.

Rozpočet bol zmenený dvanásťkrát

-

prvá zmena

-

druhá zmena

-

tretia zmena

-

štvrtá zmena

-

piata zmena

-

šiesta zmena

-

siedma zmena

-

ôsma zmena

-

deviata zmena

-

desiata zmena

-

jedenásta zmena

-

dvanásta zmena

schválená dňa 29.01.2021, starostka obce, RO – riaditeľka
prerokované OZ , uznesenie 151/2021/26.02.2021, bod1
schválená dňa 26.02.2021, starostka obce, RO – riaditeľka
ZŠ s MŠ prerokované OZ , uznesenie 157/2021/14.05.2021
schválená dňa 31.03.2021, starostka obce, RO – riaditeľka
ZŠ s MŠ prerokované OZ , uznesenie 157/2021/14.05.2021
schválená dňa 30.04.2021, starostka obce, RO – riaditeľka
ZŠ s MŠ prerokované OZ, uznesenie 157/2021/14.05.2021
schválená dňa 31.05.2021, starostka obce, RO – riaditeľka
ZŠ s MŠ prerokované OZ , uznesenie 172/2021/19.07.2021
schválená dňa 30.06.2021, starostka obce, RO – riaditeľka
ZŠ s MŠ prerokované OZ , uznesenie 172/2021/19.07.2021
schválená dňa 31.07.2021, RO – riaditeľka ZŠ s MŠ
prerokované OZ , uznesenie 192/2021/03.12.2021
schválená dňa 31.08.2020, riaditeľka ZŠ s MŠ,
starostka obce dňa 30.09.2021
prerokované OZ , uznesenie 192/2021/03.12.2021
schválená dňa 29.09.2021, riaditeľka ZŠ s MŠ,
starostka obce dňa 29.10.2021
prerokované OZ , uznesenie 192/2021/03.12.2021
schválená dňa 29.10.2021, riaditeľka ZŠ s MŠ,
starostka obce dňa 30.11.2022
prerokované OZ , uznesenie 192/2021/03.12.2021
schválená dňa 30.11.2021, riaditeľka ZŠ s MŠ,
starostka obce dňa 30.12.2021
prerokované OZ , uznesenie 204/2022/04.03.2022
schválená dňa 31.12.2021, riaditeľka ZŠ s MŠ,
starostka obce dňa 30.12.2021
prerokované OZ , uznesenie 204/2022/04.03.2022

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

972 482

1 180 241

1 195 363,36

100,00

931 382
0
21 300

990 653
100 683
71 370

990 455,93
100 680,56
71368,22
15 324,31

99,98
100,00
100,00

19 800

17535

17 534,34

100,00

1 135 660,85

87,74

Finančné
príjmy - zábezpeky

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

Rozpočet obce

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

972 482

1 180 241

481 842

460 763

460 054,87

99,85

44 300

236 133

83 169,59

35,22

18 000

18 000

17 205,93
15 000,00

99,66

428 340

465 345

460 230,46

93,15

972 482

1 180 241

7.2 . . Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

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

1 007 990,27
990 455,93
17 534,34
920 285,33
460 054,87
460 230,46
+87 704,94
100 680,56
100 680,56
0,00
83 169,59
83 169,59
0,00
+17 510,97
+105 215,91

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

VÝDAVKY SPOLU

86 692,53
32 205,93
+54 486,60
1 195 363,36
1 035 660,85

Hospodárenie obce

159 702,51

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-105 404,10
+54 298,41

Prebytok rozpočtu v sume 105 215,91 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 :
1) o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 105 241,33
EUR
z toho:
a)
nevyčerpané
prostriedky
Environmentálneho fondu účelovo určené na kapitálové výdavky – rekonštrukcia ČOV
ČS Rožkovany sume 99 948,53 Eur – vylúčené z prebytku
b) nevyčerpané prostriedky MV SR účelovo určené na bežné výdavky ZŠ s MŠ
Rožkovany v sume 3 400,00 Eur – vylúčené z prebytku
c) nevyčerpane prostriedky UPSVAR účelovo určené na bežné výdavky TSP II a OS
Rožkovany v sume 1 892,80 Eur – vylúčené z prebytku
2) o zábezpeky na nájomné byty v sume 324,31 Eur - – vylúčené z prebytku

3) nevyčerpané prostriedky z rozpočtu obce – školné ŠKD v sume 161,54 Eur - zaradené
do prebytku
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 54 486,60 EUR, navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu v sume

54 298,41 EUR

Na základe uvedených skutočností a schválených investičných zámerov na rok 2022
navrhujeme tvorbu rezervného fondu
za rok 2021 vo výške 107 298,41 Eur.

7.3 Rozpočet na roky 2021 - 2024

Skutočnosť
k 31.12.2021
Príjmy
celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
príjmy
Príjmy RO
s právnou
subjektivitou

1 195 363,36

990 455,93
100 680,56
71368,22
15 324,31
17 534,34

Skutočnosť
k 31.12.2021
Výdavky
celkom
z toho :
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
výdavky
Výdavky RO
s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok
2022
951 095

Rozpočet Rozpočet
na rok
na rok
2023
2024
951 095
951 095

929 785
0

929 785
0

929 785
0

21 310

21 310

21 310

1 135 660,85

Rozpočet
na rok
2022
951 095

Rozpočet Rozpočet
na rok
na rok
2023
2024
951 095
951 095

460 054,87

482 171

482 171

482 171

0

0

0

18 000

18 000

18 000

450 924

450 924

450 924

83 169,59
17 205,93
15 000,00
460 230,46

8 Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok
8.1 Majetok
Skutočnosť
k 31.12.2020
4 149 089,23

Názov

Majetok spolu

Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2021

4 389 356,69

3 674 629,83

3 837 600,95

4 065,93

3 753,93

3 426 683,78

3 589 966,90

Dlhodobý finančný majetok

243 880,12

243 880,12

Obežný majetok spolu

470 176,38

548 342,94

63 636,10

47 686,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 662,26

1 768,88

403 878,02

498 701,29

z toho :
Dlhodobý

nehmotný

majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie

medzi

subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté

návratné

fin.

0,00

0,00

návratné

fin.

0,00

0,00

4 283,02

3 412,80

výpomoci dlh.
Poskytnuté

výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

8.2 Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

Vlastné imanie

Skutočnosť
k 31.12.2020
4 149 089,23

Skutočnosť
k 31.12.2021

4 389 356,69

1 927 895,82

2 041 723,51

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

1 927 895,82

2 041 723,51

525 065,40

650 255,94

4 298,40

9 940,00

78 583,43

105 241,33

344 692,27

334 570,09

Krátkodobé záväzky

54 549,30

163 562,52

Bankové úvery a výpomoci

42 942,00

36 942,00

1 696 128,01

1 697 377,24

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie

medzi

subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky obce:
-

obec pokračuje v rekonštrukcii a modernizácii chodníkov , miestnych komunikácii
a v obnove premostení miestnych komunikácii

-

obec pokračuje vo výkupe pozemkov pre cyklotrasu , pozemkov v lokalite IBV
Jeruzalem a pozemkov na vysporiadanie futbalového ihriska

-

v rómskej osade sa vybudovalo mobilné hygienické centrum

-

na ceste I. triedy boli umiestnené merače rýchlosti

-

pre monitorovanie obce kamerovým systémom
dokumentácia

bola spracovaná projektová

8.3 Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti

2 662,26

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

Zostatok
k 31.12 2021

1 768,88
0,00

8.4 Záväzky
Záväzky

Zostatok k
31.12 2020

Záväzky do lehoty splatnosti

344 692,27 334 570,09

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

Zostatok k
31.12 2021

0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

znížila sa hodnota pohľadávok – úhrady z daňových a nedaňových príjmov obcí
nedoplatky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

-

Konsolidovaný celok vykazuje investičný úver vo výške 10 777,- EUR. ▪
Obec má zriadené záložné právo na dlhodobý hmotný majetok Záložnou
zmluvou č. 700/440/2015 na základe Zmluvy o poskytnutí podpory / Úverovej
zmluvy č. 700/440/2015 ŠFRB. Záložné právo je zriadené na sumu =
614 400,00 € na

stavbu Bytový dom – 14 b. j. Rožkovany číslo súpisné 361,

postavený na parc. reg. C KN

č. 582/91, na pozemky LV č. 527, k. ú.

Rožkovany obec Rožkovany v podiele 1/1
- parc. reg. CKN č. 582/35, orná pôda o výmere 883 m2
- parc. reg. CKN č.582/91, zastavané plochy a nádvoria o výmere
324 m2
- parc. reg. CKN č.582/92, zastavané plochy a nádvoria o výmere
427 m2.
Obec vykazuje zostatok úveru voči ŠFRB v sume 324 173,29 €, prijaté
zábezpeky

sume 5 485,71 €.

V roku 2020 obec prijala návratné finančné výpomoci MF SR v sume 26 165,- €
na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Obec vykazuje záväzky podľa doby splatnosti v sume 498 132,61 € z toho:
- záväzky krátkodobé v sume 163 562,52 EUR
- záväzky dlhodobé v sume 334 570,09 EUR.

9 Hospodársky výsledok
za konsolidovaný celok
Názov
Náklady

za 2021 - vývoj nákladov a výnosov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

917 216,59

1 082 966,89

94 831,09

119 628,60

93 926,66

105 648,00

52 – Osobné náklady

577 050,77

604 992,95

53 – Dane a poplatky

1 152,90

459,26

52 608,23

127 978,78

77 067,23

96 657,58

10 086,57

10 053,72

0,00

0,00

175 344,90

17 548,00

1,92

0,00

1 007 011,27

1 190 764,58

60 – Tržby za vlastné
výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia

33 499,60

37 784,07

0,00

0,00

8 270,44

5 378,77

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

512 695,78

536 683,17

22 670,62

135 505,83

50

–

Spotrebované

nákupy
51 – Služby

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

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

2 180,75

10,18

0,00

67 – Mimoriadne
výnosy
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

0,00

9 816,19

427 683,90

465 626,55

89 794,68

107 827,69

Hospodársky výsledok za konsolidovaný celok v sume 107 827,69 Eur bol zúčtovaný
na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10 Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

-1-

DPO SR
MV SR OÚ Prešov

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

Materiálno-technické
vybavenie
Ochrana prírody

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

3 000,00

3 000,00

0,00

130,44

130,44

0,00

465,23

465,23

0,00

32 990,45

32 990,45

7 933,30

7 933,30

8 427,20

8 427,20

0,00

6 067,11

6 067,11

0,00

38 876,12

38 876,12

0,00

561,08

561,08

0,00

a ovzdušia – bežné
výdavky

MV SR

REGOB , Register

OU Prešov

adries - bežné
výdavky

Implemen. agentúra

Terénny soc.

MPSVaR

pracovník- bežné

0,00

výdavky

Implemen. agentúra

Opatrovateľská

MPSVaR

služba- bežné výdavky

UPSVaR

Stravné, školské

0,00

potreby, motivačný
prísp. – hmotná núdza
Aktivačná činnosť
UPSVaR

MOS 54, MOS 50J,
– bežné výdavky
Osobitný príjemca -

UPSVaR

bežné výdavky

UPSVaR

Výkon osobitný
príjemcu

MP SOC.VECÍ a R

MOPS – bežné

34 813,86

34 813,86

0,00

6 249,54

6 249,54

0,00

26 185,00

26 185,00

0,00

263 880,00

260 480,00

3 400,00

1892,80

0,00

1 892,80

11 262,07

11 262,07

0,00

2 371,20

2 371,20

0,00

výdavky
ŠÚ SR

SODB – bežné
výdavky

MV SR

Testovanie COVID 19
– bežné výdavky

MV SR

Školstvo – bežné
výdavky

UPSVaR

Odmeny TSP a OS

MF SR

Zvýšená bezpečnosť –
DHZ

MV SR

Podpora aktivít –
triedený zber –
kapitálové výdavky –
záverečná platba

MI RR SR

Rekonštrukcia ZŠ

32 000,00

32 000,00

0,00

MI RR SR

Mobilná hygienické

37 625,10

37 625,10

0,00

99 948,53

0,00

93 948,53

centrum – kapitálové
výdavky
ENVIRONMENTÁLNY Rekonštrukcia ČOV
FOND

a ČS

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
Prijatý transfer :
▪ na obstaranie mobilného hygienického centra v rómskej osade
▪ na rekonštrukciu ČOV a ČS Rožkovany
▪ na obstaranie požiarnej zbrojnice
▪ na rekonštrukciu a nadstavbu základnej školy

10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma
poskytnutých
prostriedkov v
EUR
9 000,00

FK Rožkovany Činnosť Futbalového klubu v
- bežné
Rožkovanoch
výdavky na
činnosť .....
Folklórny
Činnosť folklórneho súboru Jazero
súbor
v Rožkovanoch

2 500,00

JAZERO –
bežné
výdavky
MO SRZ

Detské preteky

890,00

Sabinov –

„ Rybársky šport pre všetky detí“

bežné
výdavky
DHZ

Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru

Rožkovany –

v Rožkovanoch

3 000,00

bežné
výdavky
JD na
Slovensku –

Činnosť JD
Rožkovanoch

na

Slovensku,

ZO

v

1000,00

bežné
výdavky

10.3 Významné investičné akcie v roku 2021
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021:
► Realizácia rekonštrukcií, opráv miestnych komunikácií, chodníkov v obci
a obnova premostení
► Výkup pozemkov pre cyklochodník, futbalové ihrisko
► Ukončenie rekonštrukcie a nadstavby základnej školy
► Ukončenie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice

► Realizácia výstavby mobilného hygienického centra
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
►Realizácia IBV Jeruzalem v rámci II. Etapy
►Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami
a chodníkmi, futbalovom ihrisku
► Rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií, potokov.
► Rekonštrukcia a oprava obecných budov a zariadení – materskej školy,
budovy športového areálu, kultúrno-spoločenskej miestnosti
► Miestny rozvoj , znižovanie chudoby a inklúzie rómov – dotácia nórske fondy
► Rekonštrukcia ČOV a ČS.
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného
obdobia.
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor .

Vypracoval: Mária Daňková

Schválil: PhDr. Beáta Kollárová, PhD.
starostka obce

V Rožkovanoch dňa 17.10.2022

Prílohy:
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz
ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke

