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1. Úvodné slovo starostu obce
Starostom obce Hodejovec som od roku 2018. Individuálna výročná správa obce Hodejovec za
rok 2021 je zostavená na základe ekonomických ukazovateľov celého roka 2021. Samospráva
obce v roku 2021 hlavne sa zamerala na plnenie zákonom stanovených povinností obcí s
cieľom uspokojovať požiadavky občanov obce a ostatných subjektov.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Hodejovec
Sídlo:

Hodejovec 95, 980 02 Jesenské

IČO:

00649554

Štatutárny orgán obce: Zoltán Kovács
Telefón: 047/5698394
Mail: ocuhodejovec@gmail.com
Webová stránka: www.hodejovec.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Zoltán Kovács
Zástupca starostu obce: Róbert Tóth
Hlavný kontrolór obce: Bc. Andrea Dubovická Šóšiková
Obecné zastupiteľstvo: Ing. Alica Bárdošová, Ing. Štefan Fiľo, Dávid Mihály, Róbert Tóth,
Magdaléna Vargová
Komisie: áno
Obecný úrad: Zoltán Kovács, Klára Mihályová, Bc. Andrea Dubovická Šóšiková
Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka / : nie sú
Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka /: nie sú
Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do
základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: nie sú
Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do
základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích právach, predmet činnosti,
IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: nie sú

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
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Základnou úlohou obce je vykonávanie samosprávnych funkcii, efektívne nakladanie s
majetkom obce, zveľadenie majetku obce , všestranný rozvoj a uspokojovanie potrieb občanov
obce. Obec financuje svoje aktivity predovšetkým zo svojich príjmov, z príjmov zo štátneho
rozpočtu SR a z príjmov od ostatných subjektov.
Majetkom obce hnuteľný a nehnuteľný majetok obce ako aj majetkové práva obce. Majetok
obce slúži na plnenie úloh obce. Majetok obce možno použiť na plnenie samosprávnych úloh a
na verejné účely. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Podiely
na daniach v správe štátu upravuje zákon č.564/2004Z.z. O rozpočtovom určení výnosu dane z
príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obec ako subjekt
verejnej správy zadefinovaný v §3 zákona523/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách verejnej
správy v znení neskorších predpisov je právnickou osobou zapísanou v registri organizácií
vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona540/2001 Z.z. O štátnej štatistike.
Obec ako samostatný územný celok sa riadi zákonom č.369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a doplnkov a Ústavou SR. Základnými dokumentmi strategického
plánovania obce Hodejovec je Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Hodejovec
ako strednodobý strategický dokument, ktorý určuje smerovanie samosprávy.
Vízie obce:
Zveľaďovať majetok obce, spoločenskou osvetou zvyšovať dôveru v občanoch voči
samospráve, neustále zisťovať a následne podľa možnosti aj uspokojovať potreby občanov a
ostatných subjektov pôsobiacich v katastri obce. Uplatňovať otvorenosť, individuálny prístup
voči občanom a ostatným subjektom. Podľa možnosti vytvárať podmienky na zvyšovanie
zamestnanosti a na hospodársky rast tu pôsobiacich subjektov.
Ciele obce:
Budovať infraštruktúru (komunikácie, vodovod, plynovod, telefónne a dátové siete), aby plnili
požiadavky občanov a podnikajúcich subjektov po stránke ekonomickej a kultúrnej.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec HODEJOVEC
Susedné mestá a obce : Gortva
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Celková rozloha obce : 1 113 ha
Nadmorská výška : 205 m
5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 16 osoba/km2, 179 osôb
Národnostná štruktúra : 107 maďarská, 72 slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícka
Vývoj počtu obyvateľov : zvyšuje sa
5.3.Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 16,56 %
Nezamestnanosť v okrese : 21,70 %
Vývoj nezamestnanosti : zvyšuje sa
5.4.Symboly obce
Erb obce : na červenom podklade zo zeme vyrastajúce tri klasy obilia v zlatej farbe, vedľa nich
ručné náradie na zber obilia v striebornej farbe.
Vlajka obce : obce pozostáva so siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej /1/9/, bielej /
1/9/, červenej /3/9/ , žltej /1/9/, bielej /1/9/, červenej /1/9/. Vlajka má pomer strán 2:3 a
ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do štvrtiny jej listu.
Pečať obce : pečatidla uzatvára jeho kruhopis, Obec Hodejovec. V strede pečatného poľa je
vyrytý takýto obecný znak: Obecný znak obsahuje zo zeme vyrastajúce tri klasy obilia ,vedľa
nich ručné náradia na zber obilia.
5.5. Logo obce: nemá
5.6. História obce
Obec Hodejovec s 179 obyvateľmi leží učupená medzi kopcami na juhu stredného Slovenska.
Rozloha katastra je 1 113 ha. Na väčšej časti územia sa pestujú poľnohospodárske plodiny.
Kataster spadá do územia chránenej oblasti Cerovská vrchovina. Územie je vhodné na
podnikanie v oblasti agroturistiky. V obci je Kostol sv. Martina zo 17. storočia.
5.7. Pamiatky
Rímskokatolícky kostol sv. Martina v postavený v renesančnom štýl.
5.8.Významné osobnosti obce: neevidujeme

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci neposkytuje ani základná škola ani materská
škola .
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6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci neposkytuje nikto.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci nezabezpečuje žiadne zariadenie.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na individuálnu opatrovateľskú službu.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci nezabezpečuje ani kino ani múzeum ani galéria.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na kultúrne podujatia organizované samosprávou obce.
6.5. Doprava
Riešenie dopravy v obci Hodejovec zabezpečuje Slovenská autobusová doprava Lučenec.
6.6. Územné plánovanie
Územné plánovanie v obci Hodejovec nebolo uskutočnené.
6.7. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- maloobchod COOP Jednota
- maloobchod Združenie pre sprostredkovanie kult. hodnôt Ferencza Kazincyho.
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- žiadny.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci
- Bovel s. r. o.
- PAVAGRO s. r. o.
- PO družstvo
- Pigagro s. r. o.
- Statok Bizovo, s. r. o.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na : poľnohospodárstvo, cestovný ruch, turistika.

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
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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 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. 12. 2020 uznesením č.
80/2020.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1 starostu dňa 18. 06. 2021
- druhá zmena schválená dňa 10. 12. 2021 uznesením č. 107/2021.
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 v EUR
Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

55 500,00

78 699,17

78 154,13

99,31

55 500,00
0,00
0,00
55 500,00

73 548,65
220,00
4 930,52
78 699,17

73 009,89
213,72
4 930,52
69 219,39

99,27
97,15
100,00*p
87,95

53 500,00
0,00
2 000,00
0,00

71 768,65
4 930,52
2 000,00
0,00

66 786,25
2 433,14
0,00
8 934,74

93,06
49,15
0,00
0,00

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

V roku 2021 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy :
- v bežnom rozpočte:
- podielové dane, ktoré predstavovali zvýšenie oproti roku 2020 o 3,00 % vo výške
1 266,63 EUR
- daň z nehnuteľností, ktorá predstavovala zníženie oproti roku 2020 o 2,32 %
- komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý predstavoval zvýšenie oproti roku
2020 o 0,39 %
-

kapitálovom rozpočte:
- príjem z predaja pozemkov vo výške 205,62 EUR

- vo finančných operáciách:
- použitie rezervného fondu vo výške 4 930,52 EUR
V roku 2021 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky :
- v bežnom rozpočte:
- mzdy, platy vo výške 25 330,05 EUR
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- poistné do poisťovní vo výške 14 336,56 EUR
- tovary a služby vo výške 26 490,86 EUR
- v kapitálovom rozpočte realizované investičné akcie:
- nákup pozemkov vo výške 614,70 EUR
- nákup techniky, rekonštrukcia a modernizáia stavieb vo výške 1 818,44 EUR
- vo finančných operáciách:
- splátky istiny vo výške 0,00 EUR
7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
73 009,89

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Rozpočtové hospodárenie obce

73 009,89

66 786,25
66 786,25

6 223,64
213,72
213,72

2 433,14
2 433,14

- 2 219,42
4 004,22
0,00
4 004,22
4 930,52
0,00
4 930,52

78 154,13
69 219,39
8 934,74
0,00
8 934,74

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Upravené rozpočtové hospodárenie obce

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID - 19.

7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024 v EUR
Skutočnosť
k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

78 154,13

57 700,00

60 700,00

64 100,00

73 009,89
213,72

57 700,00
0,00

60 700,00
0,00

64 100,00
0,00
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Finančné príjmy

4 930,52
Skutočnosť
k 31.12.2021

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

0,00
Rozpočet
na rok 2022

0,00
Rozpočet
na rok 2023

0,00
Rozpočet
na rok 2024

69 219,39

57 700,00

60 700,00

64 100,00

66 786,25
2 433,14
0,00

55 700,00
0,00
2 000,00

58 700,00
0,00
2 000,00

62 100,00
0,00
2 000,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok v EUR
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

250 694,37
244 654,47

245 689,62
236 606,31

0,00
200 420,47
44 234,00
5 961,47

0,00
192 372,31
44 234,00
8 934,74

610,77
0,00
420,18
4 930,52
0,00
0,00
78,43

0,00
0,00
0,00
8 934,74
0,00
0,00
148,57

8.2. Zdroje krytia v EUR
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

250 694,37
176 727,18

245 689,62
177 355,20

0,00
0,00
176 727,18
10 788,62

0,00
0,00
177 355,20
10 263,85

480,00
299,45
3 873,17
6 136,00
63 178,57

480,00
97,60
3 550,25
6 136,00
58 070,57
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov/úbytkov dlhodobého majetku

-

predaja/kúpy/zámeny dlhodobého majetku

8.3. Pohľadávky v EUR
Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2021

420,18
0,00

0,00
0,00

8.4. Záväzky v EUR
Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

4 652,62
6 136,00

Zostatok
k 31.12 2021

4 127,85
6 136,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

významný pokles pohľadávok

-

významný pokles záväzkov

9. Hospodársky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov v EUR
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
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP

Skutočnosť
k 31.12.2020

75
10
8
43

918,98
934,64
124,70
018,74
154,86
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2021

78
13
8
41

914,33
954,73
187,78
399,67
187,68
1 817,10

12 290,36

12 374,68

632,95
0,00
762,73

992,69
0,00
0,00

0,00
70 809,44
750,33
0,00

0,00
79 542,35
533,80
0,00

0,00
53 752,99

0,00
54 958,48

465,09
0,00

2 227,80
0,00
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z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
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
15 841,03

0,00
0,00
21 822,27

- 5 109,54

628,02

Hospodársky výsledok /záporný/ v sume – 5 109,54 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: nie sú významné rozdiely.

10. Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a
činnosť obce
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
MF SR
MF SR
MF SR
MF SR
MF SR
MF SR
MF SR
ŠÚ SR

Účelové určenie grantov a transferov
Register adries
Cestná infraštruktúra
Ochrana prírod a krajiny
REGOB
Prídavky na deti
Cesta na trh práce
DPO SR
SODB 2021

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
22,80
7,69
17,44
58,74
328,95
2 230,68
1 400,00
2 207,97

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

sčítanie obyvateľov, domov a bytov

-

zabezpeč. mater.- techn. vybavenia DHZO

-

národný projekt - cesta na trh práce 3 – opatrenie č. 2........

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19:
Poskytovateľ
MV SR

Účelové určenie grantov a transferov
Ref. nákladov na AG testovanie obyvateľstva

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
10 440,00
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Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19
-

skríningové testovanie.

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

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

10.3. Významné investičné akcie v roku 2021
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021:
-

v roku 2021 nebolo realizované žiadne investičné akcie.

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

menšie stavebné úpravy v malek sále, v kancelárií a v dome smútku.

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor.

Vypracoval:

Klára Mihályová

Schválil:Zoltán Kovács

V Hodejovci dňa 24. 02. 2022
Prílohy:


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