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Vypracovala: Kristina Tóthová, administratívna pracovníčka 

Schválil: Gyula Köböl, starosta obce 

 

Identifikačné údaje obce: 

 

Názov: Obec Petrovce 

Adresa: Petrovce č. 19 

Telefón: 047/5684135 

e-mail: petrovce@stonline.sk 

web: www.petrovce.com 

Okres: Rimavská Sobota 

IČO: 00318973 

DIČ: 2021230343 

Právna forma: právnická osoba 

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 

SR. 

Rozloha obce: 1913 ha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demografické údaje o obci Petrovce za rok 2014: 

 

 

Počet obyvateľov obce k 31.12.2014: 206 obyvateľov 

Z toho občanov:  

Priemerný vek: 48,89 k 31.12.2014 

Ženy 55,03 

Muži 41,86 

 

Deti (do 15 rokov): 

Dievčatá: 3 

Chlapci: 9 

Spolu: 12 

 

Mládež(od 15 do 18 rokov): 

Dievčatá: 4  

Chlapci: 5 

Spolu: 9 

 

Dospelí:  

Ženy: 107 

Muži: 87 

Spolu: 194 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

                             Erb obce:                                                 Vlajka obce: 

 

 

 

Základné orgány obce 

 

1. Starosta obce 

2. Obecné zastupiteľstvo 

 

 

 

OBECNÝ ÚRAD: 

 

     Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, 

zabezpečuje organizačné a administratívne práce. Prácu a činnosti obecného úradu 

organizuje a riadi starosta obce: Gyula Köböl, bytom Petrovce č. 29. 

 

     Starosta obce je predstaveným obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Zvoláva 

a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym 

orgánom, právnickým a fyzickým osobám, vykonáva obecnú správu a rozhoduje 

o veciach, ktoré nie sú vyhradené obecnému zastupiteľstvu. 

 

 

 

 

 



Zamestnanci obecného úradu: 

 

Kristina Tóthová, bytom Hostice  111 – samostatný odborný referent, zamestnaná od 

2.11.1999. 

 

     Pracovník obecného úradu zabezpečuje účtovné a finančné operácie s majetkom 

obce, finančnými prostriedkami v bankách, inventarizáciu majetku, účtovné, 

majetkové práva, ich  ochranu. Poberá správne poplatky a tiež uskutočňuje 

informácie v miestnom rozhlase. Vykonáva poštové a telekomunikačné služby, 

správu daní a poplatkov, administratívnych úkonov a ich zhotovenie, miestne 

poplatky na území obce, informačné služby, evidencia majetku obce a iné úkony. 

 

Mária Köbölová, bytom Petrovce č. 38, - upravovačka, zamestnaná od 2.9.1999 

 

 

Osoba na mandátnu zmluvu 

 

Ing. Magdaléna Bozóová – technik požiarnej ochrany a bezpečnostnej techniky  

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

     Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených 

v priamych voľbách, ktoré sa konali v roku 2010 na obdobie 4 rokov v počte 5. 

 

Poslanci obecného zastupitelstva do 10.12.2014: 

 

 Alexander Sallai, Petrovce  č. 74, zástupca starostu 

 

 Alexander Ádám, Petrovce č. 5 

 Zoltán Nagy, Petrovce č. 88 

 Agnesa Pelleová, Petrovce č. 62 

 Alžbeta Pelleová, Petrovce č. 17 

 



V roku 2014 boli  poslanci zvolení v priamych voľbách, ktoré sa konali v roku 2014 na 

obdobie 4 rokov v počte 5.  

 

Poslanci obecného zastupitelstva od 10.12.2014: 

 

 Alexander Sallai, Petrovce  č. 74, zástupca starostu 

 

 Alexander Ádám, Petrovce č. 5 

 Eva Katiová, Petrovce č. 7 

 Zoltán Nagy, Petrovce č. 88 

 Alžbeta Pelleová, Petrovce č. 17 

 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo a schvaľovalo na svojich zasadnutiach 

základné otázky zo života obce ako aj ich občanov. Zasadnutia sa konali v dňoch:  

05.3.2014, 21.5.2014, 17.7.2014, 20.8.2014, 10.12.2014, 19.12.2014. 

     

Samospráva obce 

 

     Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou 

obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje 

osobitný zákon. 

     Obec pri výkone samosprávy najmä vykonáva úkony súvisiace s riadnym 

hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, zostavuje a schvaľuje 

rozpočet obce a  záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a 

miestnych poplatkov a vykonáva ich správu. Ďalej obec vykonáva správu a  údržbu 

obecných budov, miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného 

cintorína. Zabezpečuje verejnoprospešné služby, medzi ktoré patrí nakladanie 

s komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene 

a podobne. 

 



Financovanie obce 

 

     Obec financuje svoje potreby z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a 

ďalších zdrojov. 

 

Rozpočet obce 

 

     Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa v roku 2014 

zostavoval na obdobie 3 rokov. 

 

 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 

 

Bežné príjmy: 

 

Daňové príjmy: 

daň z príjmov FO  

daň z nehnuteľnosti  (daň z pozemkov, daň zo stavieb) 

dane za špecifické služby (príjem za odpady, za psa) 

 

Nedaňové príjmy: 

príjmy z vlastníctva (z prenajatých budov a miestnosti) 

administratívne poplatky (správne) 

poplatky, platby z nepriemyselného predaja 

za hlásenie v miestnom rozhlase, ostatné 

ďalšie administratívne a iné poplatky 

z vkladov 

ostatné príjmy 

 

              Granty a transfery 

                            transfery  

 

Kapitálové príjmy: 

               príjem z predaja obecných nehnuteľnosti 

    granty a transfery 



Bežné výdavky:     

výdavky verejnej správy (mzdy, platy, služobné príjmy, tarifný, 

základný funkčný plat, príplatky – za riadenie, odmeny – za 

splnenie úlohy, zákonné poistenie) 

tovary a služby (cestovné výdavky) 

energia, komunikácie (elektrická energia, telefón, rozhlas, internet 

a pod.) 

materiál a služby (výpočtová technika, telekomunikačná technika, 

kancelárske potreby, materiál, a pod.) 

dopravné (palivo, mazivá, oleje, servis, údržba, opravy, náhradné 

diely, a pod.) 

ostatné tovary a služby (podla programov) 

                  

Kapitálové výdavky: 

                  rekonštrukcia budov 

                  nákup strojov, prístrojov a zariadení 

 

 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 05.03.2014 uznesením č.1.  

Bol zmenený štyrikrát : 

- prvá zmena   schválená dňa      21.05.2014          uznesením č. 2/2014 
- druhá zmena schválená dňa      17.07.2014          uznesením č. 3/2014 
- tretia zmena schválená dňa       19.12.2014          uznesením č. 5/2014 
- štvrtá zmena schválená dňa      19.12.2014          uznesením č.  5/2014 

        

 

 

 

 

 

 

 



Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : 

Upravený rozpočet obce k 31.12.2014 

 

Rozpočet obce v cel. € : 

 

 

 

 

 

z toho :  

 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjmy celkom 209845,97 

Výdavky celkom 209845,97 

Hospodárenie obce     0 

Bežné príjmy 56535,88 

Bežné výdavky 54888,88 

Schodok bežného rozpočtu 1647 

Kapitálové príjmy 149901,09 

Kapitálové výdavky 154957,09 

Schodok kapitálového rozpočtu -5056 

Príjmové finančné operácie 3409 

Výdavkové finančné operácie 0 

Hospodárenie z fin. operácií 3049 



3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v €  

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

209845,97                279083,33                  132,99% 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

46943                 46468,98                 98,99%  

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 34495 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 

poukázané prostriedky zo SR vo výške 34494,10 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 10173 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 9999,38  €, čo je 98,29 % 

plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 8677,17  €, dane zo stavieb boli vo výške 1322,21. €  

K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 232,02 €. 

c) Daň za psa  240,- € 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 25,50,- € 

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  1710,- € K 31.12.2014 obec eviduje 

pohľadávky na poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 140 €.     (2014 - 100 €,  2013-

2010  - 40€)   

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

9592,88 8606,33               89,71 %    

 

a) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

- Administratívne poplatky - správne poplatky : 

Z rozpočtovaných 2293  € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 1547,53 €, čo je 67,49 % plnenie.  

- Poplatky z prenajatých  budov 3220 € 

- Poplatky za stravné 273,54 € 



- Úroky z účtov 0,47 € 

- Z vratiek 88,32 (preplatok z elektriky 2013) 

 

b) Obec prijala nasledovné bežné transfery : 

Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť  : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky (BV) 

- kapitálové výdavky (KV) 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2013 

 

- 3 - 

Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2013 

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MV SR Register obyvateľov - BV 78,87 78,87 0 

MFSR Cestná infraštruktúra - BV 0 0  

KÚpcd Cestná doprava - BV 10,32 10,32 0 

KÚ Životné prostredie – BV 22,40 22,40 0 

MFSR Voľby prezident I. kolo - BV 849,98 849,98 0 

MFSR Voľby preziden II. kolo - BV 753,77 753,77 0 

MF SR Voľby EU - BV  1065,06 1065,06 0 

MF SR Voľby OSO 696,07 696,07 0 

SPOLU BV  3476,47 3476,47  

 

4) Kapitálové príjmy :   

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

149901,09 70698,02 47,16 % 

 

Obec prijala kapitálový transfer na optickú sieť zemnú (širokopásmový internet)  

 

SRVS        31229,40 

ES             93688,17 

OST         24983,52 (DPH) 



SPOLU: 149901,09 

Zo sumy 149901,09 € do 31.12.2014 obec prijala sumu 70698,02 € od Poľnohospodárskej platobnej 

agentúry, čiastka 79203,07 bude preplatená v roku 2015.Obec prijala pôžičku na túto akciu. 

 

5) Príjmové finančné operácie :   

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

3409 153310 4497,21 % 

 

a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku 2013 – 3408,92 € bol použitý na kapitálové 
výdavky 

b) Obec prijala  bezúročnú pôžičku od firmy Grantprojekt s.r.o. Nové Zámky, v sume 149901,08 € 
na akciu Optická sieť zemná (širokopásmový internet). Z pôžičky obec už uhradila 70698,02 
zostáva ešte vyplatiť 79203,06 € (tuto sumu uhradí obec, keď príjme kapitálový transfer II. 
čiastku od Poľnohospodárskej platobnej agentúry v roku 2015). Obec účtovala pôžičku  
zdrojom 72 g mimorozpočtové. 

 
 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 v  €  

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

209845,97 276630,67                 131,83  % 

 

1) Bežné výdavky :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

54888,88              50976,35                95,87 % 

    

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 19371  € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 19049,20 €, čo je 98,33 % 

čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, Spoločného úradu (REGOB, životné 

prostredie, cestná doprava),  odmeny zamestnancov – voľby, referendum. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  8085,21 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške 7093,75 €, čo je 85,73 

čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 

c) Tovary a služby 



Z rozpočtovaných 26722,67 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške 24512,47 €, čo je 91,72 % 

čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, 

materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 710 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške 320,93 €, čo predstavuje 45,20 

% čerpanie.  

- spoločné úradovne – REGOB, životné prostredie, cestná doprava rozpočtovaných 160 €   

   čerpanie 111,59 € 

-členské príspevky a príspevky na kultúrne podujatia rozpočtovaných 550 € čerpanie 209,34   

  

2) Kapitálové výdavky :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

154957,09 154956,30 99,99 % 

 

v tom :                   v cel.€ 

 Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Nákup prevádzkov.strojov, zariad. 1588 1587,59 99,97 % 

Rekonštrukcia a modernizácia 3468 3467,62 99,98 % 

Optická sieť zemná – širokop.internet 149901,09 149901,09 100 % 

Spolu 154957,09 154956,30 99,99 % 

  

  

a) Výdavky verejnej správy  

Ide o nasledovné investičné akcie : 

 

Rekonštrukcia a modernizácia   - oprava strechy (spoločenská budova)  1452,48 € 

                                                      - výmena dvier a okien                                 1574,40 € 

                                                      - obst. materiálu – dom ľudového umenia   440,74 € 

 

Nákup prevádzkových strojov  -  počítač                332,76 € 

                                                      - motorová píla       311,50 €                               



                                                       - krovinorez            406,50 € 

                                                       - kamerový systém  536,83 € (posledná splátka, materiál) 

 

Optická sieť zemná – širokopásmový internet                                               

     - Obec prijala kapitálový transfer na optickú sieť zemnú (širokopásmový internet) v sume  

        149901,09 €  (SRVS  31229,40     ES  93688,17     OST 24983,52 -DPH) 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

0                   70698,02                0 

 

Obec prijala  bezúročnú pôžičku od firmy Grantprojekt s.r.o. Nové Zámky, v sume 149901,08 € na 

akciu Optická sieť zemná (širokopásmový internet). Z pôžičky obec už uhradila 70698,02 €, zostáva 

ešte vyplatiť 79203,06 € (tuto sumu uhradí obec, keď príjme kapitálový transfer II. čiastku od 

Poľnohospodárskej platobnej agentúry v roku 2015). Obec účtovala pôžičku  zdrojom 72 g 

mimorozpočtové. 

 

 

 

 

 

Významné udalosti v roku 2014: 

 

Suťaž vo varení 7.7.2014  Bükkszék 

Predstavitelia obce sa zúčastnili na súťaži  vo varení  v obci Bükkszék v Maďarsku,  

v zložení: Ottó Kati, Ottó Ádám, Alexander Ádám, Róbert Illés, Dávid Sallai a Gyula 

Köböl.  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

V Petrovciach 9.3.2014                                         Gyula Köböl  

                                                                             starosta obce 

 

  



 


