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1. Úvodné slovo starostu obce  

Vážení občania 

Predkladáme Vám individuálnu výročnú správu obce Bôrka so štandardnou štruktúrou 

informácií v obci Bôrka a jej hospodárení za rok 2021. 

Rok 2021 bol tretím rokom volebného obdobia 2019-2022. Aj v tomto roku som sa ako 

starosta obce Bôrka naďalej snažil o dosahovanie cieľa môjho volebného programu, ktorým 

je „Všestranný rozvoj obce Bôrka“. 

 V roku 2021 bolo mojou snahou v spolupráci s obecným zastupiteľstvom riešiť 

problémy s ktorými sme sa každodenne stretávali a ktoré trápili našu obec a jej obyvateľov. 

Rok 2021 priniesol mnoho úloh a prác, čo si vyžadovalo odvahu a odhodlanie na ceste ich 

riešenia, aj trpezlivosť a vytrvalosť zvládať prekážky a ťažkosti, ktoré na tejto ceste často 

vyskytli. 

 Výročná správa Obce Bôrka za rok 2021 je zostavená na základe výsledkov 

ekonomických ukazovateľov počas celého roku 2021. Obec skončila s kladným výsledkom 

hospodárenia vo výške 56 989,42 Eur. Výsledok hospodárenia bol použitý na tvorbu 

rezervného fondu. 

V roku 2021 obec investovala financie hlavne na rekonštrukciu a modernizáciu 

kamerového systému a verejného osvetlenia v obci, realizovala - elektrifikáciu, terénne 

úpravy, údržbu mosta pre IBV, a do budovy MŠ realizovala kamerový systém. 

      

2. Identifikačné údaje obce 

Názov:    Obec Bôrka 

Sídlo:    Bôrka č. 5, 049 42  Drnava 

IČO:    00696412 

Štatutárny orgán obce: Vojtech Ičo – starosta obce 

Telefón:   0587882036 

E-mail:   obecborka@gmail.com 

Webové sídlo:                        www.obecborka.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:   Vojtech Ičo 

Zástupca starostu obce: Ján Ivánko 

  



                                                                     5 

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Eva Kovácsová 

Obecné zastupiteľstvo: Tibor Kováč 

     Gabriel Kovács 

    Štefan Gallai 

    Gellért Gallay 

 Účtovníčkou a mzdovým referentom je Mária Krajňáková, pokladníčkou a daňovým 

referentom je Mgr. Iveta Kováčová.  

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je najvyšším 

výkonným orgánom obce starosta obce. Starostom obce je od roku 2002 Vojtech Ičo. 

 Starostu obce zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie 

poverí zastupovaním starosta. Zástupcom starostu obce Bôrka je Ján Ivánko. 

 Zastupiteľským zborom obce je obecné zastupiteľstvo zložené z poslancov zvolených 

v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Poslancami obecného zastupiteľstva v obci 

Bôrka v roku 2018 boli zvolení Ján Ivánko, Tibor Kováč, Gabriel Kovács, Štefan Gallai, 

Gellért Gallai. 

 Hlavnou kontrolórkou obce je Mgr. Eva Kovácsová. Kontrolórka obce má podľa 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonávať kontrolu zákonnosti, účinnosti, 

hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladanie s majetkom a majetkovými právami 

obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitného predpisu. Kontroluje príjmy, 

výdavky a finančné operácie, kontroluje vybavovanie sťažností a petícií, dodržiavanie  

všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátanie zastupiteľstva, interných predpisov obce 

a plnenia ďalších úloh stanovených osobitnými predpismi. 

 Obec Bôrka je zriaďovateľom materskej školy bez právnej subjektivity od septembra 

2015. 

 

4.  Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: 

 Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej 

územia a o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných  

príjmov, dotácií zo ŠR a zo zdrojov od ostatných subjektov. 

Vízie obce: 

 Uplatňovať individuálny a profesionálny prístup voči občanom a tým zvyšovať záujem 

a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných. 
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Vytvoriť v obci pozemky pre mladých ľudí , aby mali podmienky pre výstavbu rodinných 

domčekov. 

Ciele obce: 

 Cieľom obce je zlepšovanie životných podmienok občanov, dobudovanie vodovodu – 

protipožiarne účely, rekonštrukcia miestnych komunikácií, rekonštrukcia kaštieľa v obci, 

výstavba novej budovy MŠ. 

 Hlavnú činnosť obce Bôrka z ktorej vyplývajú aj jej poslania, vízie a ciele je definované 

v § 4 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Obec Bôrka: 

a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom   

obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, 

b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce, 

c) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva záväzné 

    stanoviská k investičnej činnosti v obci, 

d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, 

    záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnic- 

    kých osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné 

    stanoviská k investičnej činnosti v obci, 

e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a mate- 

    riálne podmienky na jeho nezávislý výkon, 

f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných  pries- 

    transtiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúr- 

    nych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce. 

g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným  

    stavebným odpadom, udržiavania čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného 

    osvetlenia, zásobovanie vodou, 

h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni 

    životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie vzdelávania a športu, 

i) zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činností, ktorých vykoná- 

   vanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, 

m) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá  

     o zachovanie prírodných hodnôt. 

n)  vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách. 
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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 : Košický kraj, okres Rožňava v Slovenskom krase, 22 km východne    

od Rožňavy  

Susedné mestá a obce : Lúčka, Zádiel 

Celková rozloha obce : 2 374 ha 

Nadmorská výška : 564 m n.m. 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov :   617 

Národnostná štruktúra  obyvateľstvo slovenskej, maďarskej a rómskej národnosti:    

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : katolícke, reformované a evanjelické 

vierovyznanie 

Vývoj počtu obyvateľov : Stav počtu obyvateľov k 31. 12. 2018:  581 obyvateľov 

          Stav počtu obyvateľov k 31. 12. 2019:  597 obyvateľov 

          Stav počtu obyvateľov k 31. 12. 2020:  617 obyvateľov 

                                          Stav počtu obyvateľov k 31. 12. 2021:  627 obyvateľov 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 89,5% 

Nezamestnanosť v okrese :    7,57 % 

Vývoj nezamestnanosti :  zamestnávanie občanov v rámci NP s ÚPSVaR Rožňava. 

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce : 
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Vlajka obce : 

Pečať obce :  

 

 

 

5.5. História obce  

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1409 spomínaná ako súčasť turnianskeho  

hradného panstva. Obec je však nepochybne oveľa staršia. 

V roku 1828 mala obec 72 domov a 591 obyvateľov. V roku 1849 v katastri obce táborili 

niekoľko dní ruské oddiely potláčajúce revolúciu. V roku 1881 na základe vtedajšej reformy 

verejnej správy preradili Bôrku z Turnianskej župy do Gemer – Malohontskej župy. Obyvatelia 

sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, spracovaním dreva a baníctvom. V 19. 

Storočí pracovala v chotári uhliareň a píla. 

Od roku 1918 je obec súčasťou Československej republiky. Za l. ČSR(Československej re- 

publiky) pracovali v poľnohospodárstve a v lesoch. 

Počas 2. Svetovej vojny od roku 1938 do 1945 je obec na základe Viedenskej arbitráže 

pripojená k Maďarskému kráľovstvu. 

Od roku 1945 sa stáva súčasťou Československej republiky, a od roku 1993 súčasťou 

Slovenskej republiky. 

 

5.6. Pamiatky 

 

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1409 spomínaná ako súčasť turnianskeho hradného  

panstva. Obec je však nepochybne oveľa a staršia. V roku 1828 mala obec 72 domov a 591 

obyvateľov. V roku 1849 v katastri obce táborili niekoľko dní ruské oddiely potláčajúce 

revolúciu. V roku 1881 na základe vtedajšej reformy verejnej správy preradili Bôrku z 

Turnianskej župy do Gemer - Malohontskej župy. Obyvatelia sa zaoberali 

poľnohospodárstvom, chovom dobytka, spracovaním dreva a baníctvom. V 19. storočí 

pracovala v chotári uhliareň a píla. Od roku 1918 je obec súčasťou Československej republiky. 

Za 1. ČSR ( Československej republiky ) pracovali v poľnohospodárstve a v lesoch. Počas 2. 

svetovej vojny od roku 1938 do 1945 je obec na základe Viedenskej arbitráže pripojená k 

Maďarskému kráľovstvu. Od roku 1945 sa stáva súčasťou slovenskej republiky, a od roku 1993 

súčasťou Slovenskej republiky. 
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Károliovsky kaštieľ 

Kaštieľ Imricha Károliho, jednopodlažná neobaroková stavba na pôdoryse písmena T z 

konca 19. storočia. Nachádza sa mieste staršej stavby z 18. storočia, ktorá bola do hmoty 

kaštieľa začlenená. Priečeliu kaštieľa dominuje prevýšený štít so štukatúrami a prelamovanou 

rímsou. Fasáda je lemovaná pilastrami, pásovaním a oknami s bohatými nadokennými 

frontónmi. 

 

 

 

 

 

Kaštieľ neobarokový, prestavaný koncom 19. Storočia, pochádzajúci z 2. Polovice 18. storočia       

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1tie%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Neobarok
https://sk.wikipedia.org/wiki/19._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/18._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pilaster
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Rímskokatolícky kostol 

Rímskokatolícky kostol Panny Márie Karmelskej, jednoloďová neskorobaroková stavba so 

segmentovým ukončením presbytéria a vežou tvoriacou súčasť jej hmoty z roku 1759. Vznikol 

na mieste stredovekej stavby z roku 1482. Kostol prešiel úpravami v roku 1896. Na 

hlavnom klasicistickom oltári sa nachádza starší barokový obraz Panny Márie zo začiatku 18. 

storočia. Fasády kostola sú členené lizénami a polkruhovo ukončenými oknami. Veža 

vystupujúca z priečelia vo forme rizalitu, je lemovaná lizénami a ukončená barokovou 

helmicou s laternou. Najstarší z troch zvonov v kostole pochádza z roku 1635 

 

 

 

 

Kostol Karmeľskej P. Márie katolícky, prestavaný v roku 1672, ktorý pochádzal z roku 1428, 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADmskokatol%C3%ADcka_cirkev_na_Slovensku
https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria_(matka_Je%C5%BEi%C5%A1a)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Barok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Presbyt%C3%A9rium_(priestor_v_kostole)
https://sk.wikipedia.org/wiki/1759
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stredovek
https://sk.wikipedia.org/wiki/1482
https://sk.wikipedia.org/wiki/1896
https://sk.wikipedia.org/wiki/Klasicizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Olt%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rizalit
https://sk.wikipedia.org/wiki/1635
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Reformovaný kostol 

Reformovaný kostol, jednoloďová klasicistická stavba s pravouhlým záverom a predstavanou 

vežou z roku 1794. Interiér je zaklenutý zrkadlovou klenbou. Veža bola ku kostolu pristavaná v 

roku 1804. Fasády kostola sú hladké bielené. Veža s polkruhovo ukončenými rezonančnými 

otvormi je ukončená ihlancovou helmicou. Kostol má dva zvony, starší z roku 1793 a mladší 

z roku 1929 

 

 

 

Kostol  Reformovaný postavený po roku 1794 a dokončený vežou r. 1804.  

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Reformovan%C3%A1_kres%C5%A5ansk%C3%A1_cirkev_na_Slovensku
https://sk.wikipedia.org/wiki/Reformovan%C3%A1_kres%C5%A5ansk%C3%A1_cirkev_na_Slovensku
https://sk.wikipedia.org/wiki/1794
https://sk.wikipedia.org/wiki/Klenba
https://sk.wikipedia.org/wiki/1804
https://sk.wikipedia.org/wiki/1793
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Najznámejšie prírodné krásy  

- Snežná diera 
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- Čertová diera 
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Chránené územia a prírodné rezervácie 

- Zádielskatiesňava

 

 

- Havrania skala 770 m.n.m. 
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5.7. Významné osobnosti obce 

Ján Valassík (1719* Kolačno) – (1768+ Bôrka) – farár, spisovateľ, prekladateľ 

Breznay Béla (1844*) – (1928+ Balatonbél) – spisovateľ 

 

 

Lengyel Reinfus Ede (1873*Bôrka) – (1942+ Budapešť) – umelecký maliar 
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Radek Roubal (1920* Bôrka) – (1990+ Bratislava – propagátor Vysokých Tatier 

 

Známejšie rodiny: 

gr. Gyulaiovci 

gr. Keglevichovci 

gr. Zichy-Ferrarisa 

gr. Károlyi Imrich 

rod. Hortyová, gr. Károlyiová Consuela 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

Podľa § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: „obec samostatne rozhoduje  

a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré 

ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takého úkony podľa zákona 

nevykonáva štát alebo iná právnická osoba“. 
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Avšak podľa § 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: „na obec možno zákonom  

preniesť aj niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie 

a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné 

materiálne prostriedky. 

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V roku 2021 sa výchova a vzdelávanie detí v obci  poskytovala v MŠ pre 23 detí.  

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na : - rozšírenie priestorov MŠ výstavba ďalších tried z dôvodu vysokého počtu detí. 

 

 

 

6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- Súkromná ambulancia pre deti je v Drnave – 10 km vzdialená 

- Súkromná ambulancia pre dospelých je v Rožňave, ktorá je 22 km vzdialená 

- Nemocnica s poliklinikou v Rožňave – 22 km vzdialená 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

-   Obec v rámci dobrovoľníckej služby a aktivačnej činnosti. 

 

6.4. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

-  Knižnica 

-  Internetová miestnosť 

6.5. Hospodárstvo  

Starší obyvatelia obce si v prevažnej miere dokážu sami dopestovať hlavne zeleninu, 

zemiaky, rôzne druhy ovocia. 

V obci je jedna predajňa s rozličným tovarom.  

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 
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Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 prebytkový. 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 14. 12. 2020 uznesením 

 č. 72/2020. 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 18.03. 2021 uznesením č. 8/2021, 

- druhá zmena schválená dňa 15.04. 2021  uznesením č. 20/2021, 

- tretia zmena  schválená dňa 03. 12. 2021  uznesením č. 42/2021. 

  

 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021  

  

  

Schválený 

rozpočet  
 

 

Schválený 

rozpočet  
po poslednej 

zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov/ 

čerpanie 

výdavkov 
k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 
% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 446 200,24 681 560,31 526 927,06 77,31 

z toho :     

Bežné príjmy 253 362,00 418 674,73 409 483,99 97,79 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0 

Finančné príjmy 192 838,24 262 885,58 117 443,07 44,67 

Výdavky celkom 446 018,24 679 927,93 467 665,14 68,78 

z toho :     

Bežné výdavky 249 680,00 413 324,43 358 421,06 86,71 

Kapitálové výdavky 190 038,24 259 580,47 102 221,05 39,37 

Finančné výdavky 6 300,00 7 023,03 7 023,03 100 

Rozpočtové hospodárenie obce 182,00 1 632,38 59 261,92  
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021   

 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 409 483,99 

z toho : bežné príjmy obce  409 483,09 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 358 421,06 

z toho : bežné výdavky  obce  358 421,06 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 51 062,93 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 102 221,05 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  102 221,05 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -102 221,05 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -51 158,12 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 2 272,50 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -53 430,62 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov                                                           117 443,07 
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 
 

7 023,03 

Rozdiel finančných operácií 110 420,04 
PRÍJMY SPOLU   526 927,06 

VÝDAVKY SPOLU 467 665,14 

Rozpočtové hospodárenie obce  59 261,92 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 2 272,50 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 

0,00 

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver  0,00 

Upravené rozpočtové hospodárenie obce 56 989,42 

 
 

Schodok rozpočtu v sume 51 158,12 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 a podľa osobitných predpisov v sume 2 272,50 EUR  bol v rozpočtovom 

roku 2021 vysporiadaný : 

- z finančných operácií  53 430,62 EUR 
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Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  2 272,50 EUR, a to na :  

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 2 272,50 EUR 

 

Zostatok  finančných operácií v sume 110 420,04 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 51 158,12 EUR 

 

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 56 989,42  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 56 989,42 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

56 989,42 EUR.  
 
 

7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024      

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Príjmy celkom 526 927,06 456 292,24 303 454,00 304 449,00 

z toho :     

Bežné príjmy 409 483,99 263 454,00 253 454,00 254 449,00 

Kapitálové príjmy 0,00 97 838,24 0,00 0,00 

Finančné príjmy 117 443,07 192 838,24 50 000,00 50 000,00 

     

Výdavky celkom 467 665,14 456 287,24 270 869,00 269 099,00 

z toho :     

Bežné výdavky 358 421,06 300 419,00 267 869,00 266 099,00 
Kapitálové výdavky 102 221,05 152 718,24 3 000,00 3 000,00 

Finančné výdavky 7 023,03 3 150,00 0,00 0,00 
 59 261,92 5,00 32 585,00 35 350,00 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31. 12. 2021 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2020 
Majetok spolu                                 1 110 394,09                               1 117 675,70 

Neobežný majetok spolu 896 246,80 840 803,84 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 823 096,04 767 653,08 

Dlhodobý finančný majetok 73 150,76 73 150,76 

Obežný majetok spolu 213 398,78 276 166,02 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 63,68 

Krátkodobé pohľadávky  2 993,99 158 37 

Finančné účty  210 404,79 275 943,97 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  748,51 705,84 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31. 12. 2021 

Skutočnosť 

k  31. 12 .2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 110 394,09 1 117 675,70 

Vlastné imanie  669 382,69 653 843,72 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  669 382,69 653 843,72 

Záväzky 96 050,51                             101 729,12 

z toho :   

Rezervy  0 600,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS                                    2 142,50 1 653,99 

Dlhodobé záväzky 7 529,68 13 985,57 

Krátkodobé záväzky 16 330,99 15 442,22 

Bankové úvery a výpomoci 70 047,34 70 047,34 

Časové rozlíšenie 344 960,89 362 102,86 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Dlhodobé pohľadávky   63,68 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 158,37 2 993,99 
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8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Dlhodobé záväzky   13 985,57 7 529,68 

Krátkodobé záväzky    15 442,22 16 330,99 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Náklady                                               

50 – Spotrebované nákupy 30 970,39 36 452,60 

51 – Služby 19 085,54 45 636,08 

52 – Osobné náklady 180 385,44 200 611,67 

53 – Dane a  poplatky 329 67 325,36  

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 85 218,63 49 151,59 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

30 963,31 47 081,88 

56 – Finančné náklady 3 458,54 3 896,41 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

2 000,00 2 000,00 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 953,37 552,00 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služ. 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z popl. 230 947,63 241 459,31 

64 – Ostatné výnosy 3 808,19 542,15 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

1 472,60 1 317,66 

66 – Finančné výnosy 0,00 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

155 159,98 155 259,96 

Hospodársky výsledok  

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

39 930,25 13 975,49 

 

Hospodársky výsledok /kladný v sume 13 975,49 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo kultúry SR 14 000,00 Dotácia na kaštieľ 

PPA  1 529,65 Dotácia na pozemky 

Iný poskytovateľ 1 675,00 Grant na MŠ-nová stavba 

DPO SR Bratislava 1 400,00 Dotácia na DPO 

Štatistický úrad SR 3 048,32 SODB 

ÚPSVaR 53 034,84 Dávka – hmotná  núdza 

MV SR 25 163,00 COVID-19 

ÚPSVaR Rožňava 14 420,61 Prídavky na deti 

ÚPSVaR Rožňava 3 427,20 Stravovanie deti v MŠ 

ÚPSVaR Rožňava 46 281,76 Dotácia na projekty 

ÚPSVaR Rožňava 673,96 Dotácia OP 

MDaV SR 771,00 Dotácia stavebné veci 

Okresný úrad Košice 58,31 Dotácia životné prostredie 

Okresný úrad Rožňava 231,95 Dotácia evidencia obyvateľstva 

MDaV SR 25,70 Dotácia cestná doprava 

Regionálny úrad KE 2 454,00 Dotácia pov. škols. dochádzka 

 

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID - 19 : 

 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v 

EUR  

MV SR Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia 25 163,00 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.1/2013 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma 

poskytnutých 

 prostriedkov v 

EUR 
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bôrka Rozvoj a ochrana duchovných 

a kultúrnych hodnôt 

1 000,00 

Reformovaná kresťanská cirkev na 

Slovensku– cirkevný zbor Bôrka 

Rozvoj a ochrana duchovných 

a kultúrnych hodnôt 
1 000,00 
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10.3. Významné investičné akcie v roku 2021 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 

- Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci, 

- Rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému v obci, 

- Realizácia IBV – most, elektrické vedenie, terénna úprava. 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Výstavba materskej školy - rozšírenie kapacity materskej školy,  

- Rekonštrukcia budovy kaštieľa, 

- Dokončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie, 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec Bôrka 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 Bôrka nezaznamenala významné riziká a neistoty, ktorým je obec ako účtovná jednotka 

vystavená 

 

 

 

Vypracoval:                                                                                     Schválil: 

Mária Krajňáková – odborný referent                                            Vojtech Ičo – starosta obce 

 

V Bôrke, dňa 20. 05. 2022 

 

 

 

Prílohy: 

 

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

• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


