Individuálna výročná správa
Obce DRIENOVO
za rok 2020

............................
starostka obce
Ivana Drígeľová

1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa Obce Drienovo za rok 2020, ktorú Vám predkladám, poskytuje verný a
objektívny pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky obce. Po skončení kalendárneho a
účtovného roka každej organizácii neodmysliteľne patrí dôkladne hodnotenie ekonomickej
činnosti. V poslednom období, ekonomická a sociálna situácia prináša veľa problémov, pre
organizácie, firmy a neposlednom rade aj pre ľudí. Zmierniť túto situáciu môžeme ak si
budeme navzájom pomáhať, vychádzať si v ústrety. Chcem sa poďakovať poslancom
obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, aktivačným pracovníkom, mládeži a starším
spoluobčanom.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Drienovo

Sídlo:

962 51 Drienovo č. 55

IČO:

00648230

Štatutárny orgán obce:

Ivana Drígeľová

Telefón:

045/5597130

Mail:

obecdrienovo@gmail.com, murinova@drienovo.dcom.sk

Webová stránka:

www.drienovo.dcom.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Ivana Drígeľová

Zástupca starostu obce:

Peter Spodniak

Hlavný kontrolór obce:

Miroslava Kráľová

Obecné zastupiteľstvo:

Ján Mihalovič
Pavel Vajo
Mária Lukáčová
Peter Šimún
Peter Spodniak

Komisie:

Komisia finančná
Komisia ochrany verejného poriadku
Komisia kultúrno športová

Obecný úrad:

Ing. Kamila Murínová
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Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh
samosprávy obce. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starostka obce.


zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov
obecného zastupiteľstva a je podateľňou,



pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného
zastupiteľstva, a komisií obecného zastupiteľstva,



vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v
správnom a daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného
zastupiteľstva a rozhodnutia starostky,



organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na
obec.

Vízie obce: Rekonštrukcia kultúrneho domu na základe podpory z PRV, rekonštrukcia
obecného vodovodu, rozšírenie verejného osvetlenia v cintoríne.
Ciele obce: Zvýšenie kvality života občanov, úrad bližšie k občanovi, informovanosť a
transparentnosť pri riadení, znižovanie nákladov. Skvalitňovanie životného prostredia, zvýšenie
efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci obce ako i regiónu.

4. 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.
4.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce: Chotár obce je ohraničený z východnej strany potokom Litava

(Litavica), zo západnej strany potokom Churchoť, na severe od Čabradského Vrbovka
čiastočne jarkom a na juhu od Plášťovského chotára nemá výraznejšiu prírodnú hranicu.
Najdlhšiu spoločnú hranicu má s čabradsko-vrbovským chotárom.
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Počtom

obyvateľov

sa

obec

zaraďuje

k

menším

obciam

v

regióne.

Administratívne je obec začlenená do okresu Krupina a Banskobystrického samosprávneho
kraja.
Susedné mestá a obce :

Obec susedí s obcou Čabradský Vrbovok a Selce

Celková rozloha obce :

1,532 ha

Nadmorská výška :

373 m

4.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :

7,6 / km2 107 obyvateľov

Národnostná štruktúra :

slovenská

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícka cirkev a evanjelická
cirkev augsburského vyznania.
Roky

2020

2019

Stav 31.12.

107

106

Muži

54

54

Ženy

51

51

4.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
Nezamestnanosť v okrese :
Vývoj nezamestnanosti :
4.4. Symboly obce
Erb obce : je v európskej tradícii na štíte umiestnené trvalé znamenie, ktoré je vytvorené podľa
určitých zaužívaných heraldických pravidiel a symbolizuje fyzickú, právnickú osobu, skupinu
osôb, územie, mesto alebo obec

Vlajka obce : Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov bieleho, žltého, červeného,
žltého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.
Pečať obce : vychádza z erbu obce, je okrúhla uprostred s obecným erbom a kruhopisom
OBEC DRIENOVO
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4.5. História obce
Drienovčania v dobách feudalizmu ale i potom v druhej polovici 19. stor. žili ťažkým
životom vyplneným namáhavou prácou a skromnými možnosťami existencie. Panstvo
malo na nich stále veľké požiadavky, museli pre nich odvádzať nielen robotu, ale aj
rentu v materiálnom a finančnom vyjadrení. Nie div, že zánik poddanstva privítali.
Komasáciou v 60. rokoch 19. stor. sa upravilo vlastníctvo pôdy. Z obáv pred živelnými
pohromami nedošlo k určeniu pozemku pre jednotlivca na jednom mieste v celosti, ale
rozložením po chotári. Malo to svoje nevýhody i výhody. Dovtedy však väčší gazdovia
museli hospodáriť na desiatkach drobných políčok a veľa času strávili prechádzaním od
jednej k druhej parcele. Hoci vznikli majetkové a sociálne rozdiely, v podstate tu v tých
časoch nemal nikto ľahký život lebo väčšia časť chotára nemala úrodnejšiu pôdu a v
zemi bolo veľa skál. Tieto skaly bolo treba stále pri obrábaní zbierať a takto sa
hromadili dlhé skládky, akési múry skál, ktoré možno ešte i dnes nájsť.
4.6. Významné osobnosti obce
Ján Alexander Rotarides (1822 – 1900)
Rotarides študoval v Banskej Štiavnici na ev. a. v. lýceu. Neskôr pôsobil ako učiteľ a
organista v Príbelciach. Tu spolu s Jankom Kráľom vyvolali vzburu (v Príbelciach a
ďalších obciach Hontu), kvôli čomu skončili vo väzení. Rotarides neskôr pôsobil v
Lentvore, fílii ľuborečskej farnosti, v ktorej pôsobil štúrovský spisovateľ Daniel Maróthy
kam prešiel z Krupiny. Napokon bol Rotarides zvolený za učiteľa a kantora Ev. a. v. cirkvi
drienovsko – čabradsko-vrbovskej. V Drienove sa oženil, narodilo sa mu šesť detí a v roku
1900 zomrel.

5. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
5.1. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-

Kultúrny dom

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na : spoločenské akcie.
5.2. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
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-

Rozličný tovar – Mária Bartíková

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

Hontianske Výrobné družstvo Veľký Krtíš

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2020. Obec v roku 2020 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 vyrovnaný
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom 12. 12. 2019 uznesením č. 10/2019.
Schválený rozpočet obce bol v priebehu rozpočtového roka

upravovaný obecným

zastupiteľstvom len presuny medzi položkami.
6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020

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

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

58 800

58 800

48 181,96

81,94

58 800
0

48 181,96
0
0
47 409,30

81,94

58 800

58 800
0
0
58 800

58 800

58 800

47 409,30

80,63

0

0

58 800

58 800

81,94

772,66
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6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020

48 181,96
48 181,96
47 409,30
47 409,30
772,66
0

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

0

Kapitálové výdavky spolu

0

z toho : kapitálové výdavky obce

0

Kapitálový rozpočet

0
0

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

0

Výdavky z finančných operácií

0

0
48 181,96
47 409,30
772,66
0

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Variant riešenia hospodárenia obce:
Prebytok rozpočtu v sume 772,66 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 772,66 EUR
Schodok kapitálového rozpočtu nevznikol.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020
vo výške 772,66 EUR.
6.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2020
48 181,96

Rozpočet
na rok 2021
60 000

Rozpočet
na rok 2022
60 999

Rozpočet
na rok 2023
61 370

48 181,96

60 000

60 999

61 370
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2020
47 409,30

Rozpočet
na rok 2021
60 000

Rozpočet
na rok 2022
59 675

Rozpočet
na rok 2023
57 975

60 000

59 675

57 975

47 409,30
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
7.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2019

Majetok spolu

188 723,69

186 214,49

Predpoklad
na rok 2021
195 215

Neobežný majetok spolu

144 184,92

148 370,68

141 525

114 672,92

118 858,68

111 287

29 512

29 512

29 512

44 324,31

37 535,77

47 521

Krátkodobé pohľadávky

10 996,49

5 166,94

2158

Finančné účty

33 327,82

32 368,83

35 500

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie strana aktív

214,46

308,04

285
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7.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

188 723,69

186 214,49

Predpoklad
na rok 2020
198 385,68

Vlastné imanie

177 889,63

176 253,94

191 223,68

699,68

699,68

699,68

177 189,95

175 554,26

190 524

6877,98

5 850,51

3152

700

713

800

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

172,93
6005,05

215,68

195

4 921,83

2157

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie strana pasív

3956,08

4 110,04

3784

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
7.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2020

10 996,49

Zostatok
k 31.12 2019

5166,94

Pohľadávky po lehote splatnosti
7.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2019

6877,98
5 850,51

Záväzky po lehote splatnosti
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
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8. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2019

Predpoklad
rok 2021

Náklady

53501,36

57 092,36

52 548

50 – Spotrebované nákupy

11165,54

13108,01

11 298

51 – Služby

8478,82

52 – Osobné náklady

26882,16

24279,22

26699

53 – Dane a poplatky

210,98

135,58

160

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

915,20

1480,39

745

4885,76

4881,92

4825

664,63

564,96

554

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

298,47

294,90

291

Výnosy

52 646,17

66 623

67 521

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

9846,96

13 899,37

14 550

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

39 0036,62

40 201,01

41 250

3381,83

3125

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

713

680

750

67 – Mimoriadne výnosy

82,42

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/

3000,17

8060,79

010

-855,39

9130,64

1025

12347,38

8195

57 – Mimoriadne náklady

85
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Hospodársky výsledok záporný v sume -855,39 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Ostatné dôležité informácie
8.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Ministerstvo

Účelové určenie grantov a transferov
Register obyvateľ. -bežné výdavky

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
35,97

Voľby do Národnej rady SR

1101,46

vnútra
Ministerstvo
vnútra
Banskobystrický Rozšírenie existujúceho rozhlasu

900

samosprávny
kraj
Ministerstvo
vnútra
Štatistický úrad
SR

Register adries

18

Sčítanie domov a bytov

996

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:.
8.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2016 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

CVČ Krupina

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Záujmové aktivity detí

Obec Čabradský Deň úcty k starším – prenájom sály
Vrbovok
8.3. Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
-

Obec v roku 2020 zapojila do výzvy na rekonštrukciu domu smútku obci Drienovo
prostredníctvom MAS.

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

Rekonštrukcia kultúrneho domu, rekonštrukcia obecného vodovodu.

8.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
8.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor
Vypracoval: Ing. Kamila Murínová
Schválil: Ivana Drígeľová

V Drienove dňa 03. 06. 2021
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
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