VÝROČNÁ SPRÁVA
OBEC SELCE
Rok 2020
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1. Základná charakteristika Obce SELCE
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.
1.1 Poslanie, vízie, ciele
Poslanie: rozvíjať obec, riešiť jej základné otázky zo života obce a jej obyvateľov.
Vízie obce: rozvoj infraštruktúry, zamestnanosť, cestovný ruch
Ciele: zabezpečiť pokojný a bezpečný život obyvateľov, dostupnosť služieb a ostatné činnosti
súvisiace s výkonom samosprávy.

1.2 Geografické údaje

Obec leží na úpätí Slovenského rudohoria, na severovýchode Lučenskej a na západe
Rimavskej kotliny, v doline Selčianskeho potoka. Nachádza sa v blízkosti okresného mesta
Poltár vzdialeného 9 km. Jej zemepisné súradnice sú 48°27'21" severnej zemepisnej šírky a
19°52'39" východnej zemepisnej dĺžky. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 267 m n.
m. Rozloha katastrálneho územia obce je 2 441 ha.
1.3 Demografické údaje

Hustota 4,57obyv./km² a počet obyvateľov k 31.12.2020 bolo 113
z toho dospelých žien: 44
mužov: 42
deti a mládež do 18 rokov: 27
1.4 Symboly obce
1. Erb obce : zo spodného okraja červeného štítu vyrastajúce dve strieborné odvrátené sekery
na zlatých, k sebe priložených poriskách, nad nimi zlaté osemspicové plnostredé koleso.
2. Vlajka obce Selce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, žltej,
červenej, bielej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
3. Pečať obce Selce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC
SELCE. Pečať má priemer 35 mm.
1.5 História:
Obec sa spomína od roku 1303 ako Zelche, neskôr sa premenovala na Seilyche (1427), Zelcze
(1438), Szelce (1773), Selce (1808), maďarsky Szelce, Szelcze. V roku 1427 patrila hradu
Hajnáčka, potom Derencsényiovcom, Hrachovskému panstvu a iným rodinám. Obyvatelia sa
zaoberali výrobou vozov, kolies , dreveného náradia a debnárstvom. V roku 1837 mala 52
domov a 407 obyvateľov. V 19. Storočí tu mala svoj majetok Rimamuránsko – šalgotariánska
spoločnosť.
1.6 Pamiatky
Z pamiatok sa v obci nachádza len evanjelický kostol z roku 1809 postavený v klasicistickom
slohu, s oltárnym obrazom od J.B.Klemensa. Vedľa kostola stojí murovaná zvonica.
1.7 Výchova a vzdelávanie
V obci sa žiadne školské zariadenie nenachádza. Žiaci plniaci si povinnú školskú dochádzku
navštevujú základné školy v Hrachove, Rimavskej Sobote alebo Poltári. Najbližšie stredné
školy, ktoré môžu študenti zo Seliec navštevovať, sa nachádzajú v Rimavskej Sobote , Poltári
a Lučenci.

1.8 Zdravotníctvo
Nakoľko sa v obci žiadne zdravotnícke zariadenie nenachádza, za zdravotnou starostlivosťou
musia obyvatelia obce dochádzať. Najbližšia ambulancia praktického lekára pre dospelých sa
nachádza v Hrachove a Ožďanoch, najbližšia ambulancia praktického lekára pre deti a dorast
v Rimavskej Sobote a Poltári a najbližšia stomatologická ambulancia v Ožďanoch, Poltári a
Rimavskej Sobote. Do ambulancie ženského lekára musia obyvatelia obce dochádzať do
Rimavskej Soboty, najbližšia lekáreň sa nachádza v Poltári. Ostatné špecializované
zdravotnícke ambulancie sa nachádzajú najbližšie v Poltári a Rimavskej Sobote
1.9 Sociálne zabezpečenie
Obec nemá vyškolené vlastné sociálne pracovníčky, ktoré by zabezpečovali opatrovateľskú
službu. Najbližšie zariadenia pre seniorov je Domov dôchodcov v Sušanoch.
Obec Selce zabezpečuje svojim obyvateľom nasledovné sociálne služby a sociálnu pomoc:
•
posudková činnosť na účely odkázanosti na sociálnu službu: povinná činnosť,
ktorú obec v prípade potreby zabezpečuje na základe zákona o sociálnych službách;
•
základné sociálne poradenstvo: v prípade potreby poskytovanie potrebných
informácií jednotlivcom.
V obci nepôsobia žiadni iní verejní poskytovatelia sociálnych služieb.
1.10 Kultúra a šport
V roku 2020 neboli v obci uskutočnené žiadne kultúrne ani športové akcie.
1.11 Hospodárstvo
Centrálnu časť občianskej vybavenosti tvoria obecný úrad. V obci sa momentálne
nenachádza žiaden obchod potravín.
1.12 Organizačná štruktúra obce:

Za starostu obce Vladimír Bodnár , zvolený 11.10.2018
hlavný kontrolór- Mgr. Pavel Almáši

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali v roku 2018 na obdobie 4 rokov v počte 3 poslanci.
Poslanci obecného zastupiteľstva:
 Oto Repper, Selce 53
 Martin Bodnár, Selce 22
 Ján Melich , Selce 23 - – zástupca starostu od 1.6.2019
Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života
obce. Zasadnutia sa konali raz za tri mesiace v zasadačke obecného úradu. Pozvánka na
zasadnutie bola zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia. Každé
zasadnutie bolo verejné.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu:
 Danka Melichová, bytom Hrnčiarska Ves 132 – samostatný odborný referent, zamestnaná
od 01.01.2010– náplň práce je určená opisom pracovných činností.
1.13 Identifikačné údaje :
Názov: Obec SELCE
Adresa pre poštový styk : Obecný úrad č.1, 980 13 Selce, pošta Hrnč. Ves
IČO: 00649627 DIČ: 2021275487
Právna forma : právnická osoba
OKEČ: 515515 ,
SK NACE: 84 110 – všeobecná verejná správa
Okres: Poltár ,
Kraj: Banskobystrický kraj
Telefónne spojenie: 047/5423491, e-mail: selcegemer@gmail.com

2. Rozpočet obce na rok 2020 a jeho plnenie
2.1 Schválený rozpočet
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec v roku 2019 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 a bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č. 4
Zmeny rozpočtu:
- - prvá zmena schválená dňa 17.03.2020 rozhodnutím starostu obce rozpočtovým
opatrením č. 1/2020
- - druhá zmena schválená dňa 27.05.2020 uznesením č 5a, rozpočtovým opatrením č.
2/2020
- - tretia zmena schválená dňa 27.05.2020 uznesením č. 5b, rozpočtovým opatrením č.
3/2020
- - štvrtá zmena schválená dňa 27.05.2020 uznesením č. 5c, rozpočtovým opatrením č.
4/2020
- - piata zmena schválená dňa 30.09.2020 uznesením č. 3a, rozpočtovým opatrením č.
5/2020
- - šiesta zmena schválená dňa 30.09.2020 uznesením č. 3b, rozpočtovým opatrením č.
6/2020
- - siedma zmena schválená dňa 30.09.2020 uznesením č. 3c, rozpočtovým opatrením č.
7/2020
- - ôsma zmena schválená dňa 21.12.2020 uznesením č. 4a, rozpočtovým opatrením č.
8/2020
- - deviata zmena schválená dňa 21.12.2020 uznesením č. 4b, rozpočtovým opatrením č.
9/2020dvanásta zmena schválená dňa 13.12.2019 uznesením č. 3b, rozpočtovým
opatrením č. 12/2019

Schválený rozpočet:
Bežný rozpočet
- príjmy 53 959,00 €
- výdavky 53 959,00 €

Kapitálový rozpočet
- príjmy
119 020,95 €
- výdavky
149 020,95 €

Rozpočet SPOLU:

-príjmy 324 000,90 €
-výdavky 324 000,90 €

Finančné operácie
- príjmy 151 020,95 €
- výdavky 121 020,95 €

Výsledok hospodárenia, ktorý obec vykázala za rok 2020 predstavoval výšku –146 767,04
EUR.
V zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bola
vykonávaná predbežná, priebežná a následná kontrola, ktoré overili objektívny stav
kontrolovaných skutočností Obecného úradu Selce a ich súlad so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti
pri hospodárení s verejnými prostriedkami.
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie záväzných zákonov, nariadení, smerníc a uznesení
obecného úradu v týchto oblastiach:
- vedenie zásad rozpočtovania
- výsledok hospodárenia
- správnosť a preukázateľnosť vedenia účtovníctva
- správnosť dosiahnutia skutočných výsledkov
- nakladanie s majetkom
- správnosť spracovania a väzieb predpísaných výkazov.
Aj v oblasti príjmov rozpočtu obce, aj vo výdavkovej časti došlo k úprave príjmov
a výdavkov v priebehu rozpočtového roka.
2.2 Skutočné príjmy boli dosiahnuté:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Celkové príjmy rozpočtu

60 853,57 €
6 704,18 €
125 439,45 €
219 997,20 EUR

Bežné príjmy boli splnené na 63,79 %. Obec na čerpanie podielovej dane v roku 2020
získala finančné prostriedky prostredníctvom daňového úradu vo výške 26 530,94 EUR. .
V rámci fiškálnej decentralizácie na svojom území si obecné zastupiteľstvo určovalo
sadzby miestnych daní a poplatkov. Medzi takéto príjmy boli v rámci daňových príjmov
v roku 2020 v obci Selce zahrnuté: daň z nehnuteľností (pozemky, stavby), daň za psa
a daň za komunálny odpad. Celkovo získala obec na miestnych daniach 29 890,52 EUR.
Použitie prostriedkov bol pre chod obecného úradu na mzdy, odmeny, zamestnancom na
dohodu, náhrady PN, materiál, strava, služby, zeleň v obci, , verejné osvetlenie, na
odpady a pod.

2.3 Skutočné rozpočtové výdavky:
Bežné skutočné výdavky
57 546,01 EUR
Kapitálové skutočné výdavky 153 051,53 EUR
Finančné operácie
5 596,22 EUR
Celkové výdavky
216 193,76 EUR

Štruktúra bežných výdavkov podľa podtriedy funkčnej klasifikácie (FK)
Položka EK

Upravený rozpočet

0111 – Výdavky verejnej správy – obce
(zamestnanci, starosta, správa obecného
úradu)
0112 – Finančná a rozpočtová oblasť
(hlavný kontrolór, poplatky banke, audit)
0132 - Rámcové plánovacie a štatistické
služby
0160 – Všeobecné verejné službe inde
neklasifikované (voľby)
0170 – Transakcie verejného dlhu
(úverové poplatky)
0220 - civilná ochrana
0451 – cestná doprava
0510 – Nakladanie s odpadmi (vývoz,
likvidácia komunálneho odpadu)
0640 – Verejné osvetlenie (energie,
údržba)
0820 – Kultúrne služby
0830 – Vysielacie a vydavateľské služby
(poplatky SOZA)
0860 – Rekreácia a kultúra inde
neklasifikovaná
0950 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

SPOLU:

Skutočnosť

Čerpanie v %

46263,78 €

43181,33 €

93,34 %

3267,14 €
928,00 €

3250,41 €
416,58 €

99,49 %
44,89 %

693,65 €

693,65 €

100,00 %

2273,52 €
450,38 €
601,33 €
2771,21 €

2044,70 €
450,38 €
541,65 €
2677,54 €

89,94 %
100 %
90,08 %
96,62 %

640,00 €
3453,04 €
100,00 €

505,68 €
3021,48 €
52,68 €

79,01 %
87,50 %
52,68 %

671,19 €
39,50 €
62153,24 €

670,43 €
39,50 €
57546,01€

99,89 %
100 %
92,59 %

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa podtriedy funkčnej klasifikácie (FK)
Podtrieda FK
FK 0820
FK 0820
FK 0820

SPOLU:

716 – príprav. a proj. dokumentácia
717002 - rekonštrukcia a modernizácia
717003 - prístavby, nadstavby, staveb. úpravy

Upravený rozpočet
216,00 €
3600,00 €
154313,62 €

Skutočnosť
216,00 €
3600,00 €
149235,53 €

158129,62 €

153 051,53 €

Štruktúra výdavkových finančných operácií podľa podtriedy funkčnej klasifikácie (FK)
Podtrieda FK
0170 – transakcie dlhu (splácanie istiny z ban. úverov
dlhodobých)
0170 - transakcie dlhu (splácanie istiny z ban. úverov
krátkodobých)

Upravený rozpočet
5596,22 €

Skutočnosť
5596,22 €

119020,95 €

0,00 €

124617,17 €

5596,22 €

SPOLU:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:

Skutočnosť
37,95 €
22,80 €
693,65 €
928,00 €
450,,38 €
2132,78 €

Poskytovateľ
MV SR – register pobytu obyvateľov
MV SR – register adries
MV SR – voľby do NR
MV SR – SODB
MV SR – spoločná zodpovednosť
SPOLU:

Podiel v %
1,78 %
1,07 %
32,52 %
43,51 %
21,12 %
100,00%

Poznámky k systému účtovníctva
Obecný úrad vedie účtovníctvo a evidenciu účtovných dokladov v súlade so zákonom
o účtovníctve a inými zákonmi a účtovnými zásadami platnými v Slovenskej republike.
Nadväzne na ne sa spoločnosť riadi internými metodickými pokynmi vypracovanými
manažmentom obecného úradu Selce za účtovné obdobie. Účtovné výkazy sú zostavené v
súlade s Medzinárodnými účtovnými štandardmi pre verejný sektor (IPSAS).

3.

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2020 v eur

3.1
AKTÍVA
Účet
MAJETOK SPOLU
súčet r. 002 + r. 033 + r. 110
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK
r. 011 + r. 024
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet r. 012
až r. 022
Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ. vecí
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet z r.
031
Realizovateľné cenné papiere a podiely
Ostatný dlhodobý finanč. majetok
B. OBEŽNÝ MAJETOK

Číslo
riadku

Brutto

Obec
Korekcia

Netto

001

585076,73

246211,44

338865,29

002

573016,00

246151,44

326864,56

011
012
015
016
020
022

558259,60
39488,57
198260,40
995,82
1176,56
318338,25

246151,44
0
85234,93
995,82
1176,56
158744,13

312108,16
39488,57
113025,47
0
0
159594,12

024
27
31

14756,40
14756,40
0

0
0
0

14756,40
14756,40
0,00

r. 060 + r. 085
B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet r. 065 +
r. 068 + r. 069
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí
Pohľadávky z daňových príjmov obcí
Iné pohľadávky
B.V. Finančné účty súčet
r. 087 + r. 088
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE
r. 111
Náklady budúcich období

033

11681,92

60,00

11621,92

060
065
068
069
081

4348,61
0
131,16
4217,45
0

60,00
0
60,00
0
0

4288,61
0
71,16
4217,45
0

085
086
087
088

7333,31
236,02
5,50
7091,79

0
0
0
0

7333,31
236,02
5,50
7091,79

110
111

378,81
378,81

0,00
0

378,81
378,81

3.2 PASÍVA
PASÍVA
Účet
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU
súčet r. 116 + 126 + 180
A. VLASTNÉ IMANIE
r. 123
A.I. Výsledok hospodárenia r. 124 + r. 125
Nevysporiadaný výsledok z minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
B. ZÁVAZKY súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r.
173
B.I. Rezervy súčet r. 131
Ostatné krátkodobé rezervy
BII. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce
B.III. Dlhodobé záväzky súčet z r. 144
Záväzky zo sociálneho fondu
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet r. 152 až r. 167
Dodávatelia
Zamestnanci
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného
Ostatné priame dane

B.V. Bankové úvery a výpomoci
súčet r. 174
Bankové úvery dlhodobé
Bežné bankové úvery
C. Časové rozlíšenie z r. 182
Výnosy budúcich období

Číslo
riadku
115

Obec
338865,29

116

78498,26

123
124
125
126

78498,26
225265,30
-146767,04
152263,80

127
131
132
137
140
144
151
152
163
165
167
173

480,00
480,00
511,42
511,42
378,64
378,64
6450,51
3456,85
1777,04
972,35
244,27
144443,23

174

30000,00

175

114443,23

180

108103,23

182

108103,23

3.3 PREHĽAD INÝCH AKTÍV
Podsúvahový účet
771 01
771 02
771 03
771

Iné aktíva

Stav k 31.12.2020

Drobný hmotný majetok
Drobný nehmotný majetok
Knihy – knižnica
Aktívne podsúvahové účty

6524,88
912,50
877,86
8315,24

3.4 ZOBRAZENIE BILANCIE AKTÍV A PASÍV V ÚČTOVNEJ
ZÁVIERKE

A
K
T
Í
V
A

MAJETOK
(súvahové účty)

INÉ AKTÍVA
(podsúvahové účty)

VLASTNÉ
IMANIE
P
A
S
Í
V
A

Neobežný majetok
Obežný majetok
Časové rozlíšenie
spolu

326864,56
11621,92
378,81
338865,29

spolu

8315,24

spolu

347180,53

spolu

ZÁVÄZKY

78498,26
152263,80

spolu
ČASOVÉ
ROZLÍŠENIE
(súvahové účty)

108103,23
Spolu
spolu

0

spolu

338865,29

4 . Hospodársky výsledok za 2020 vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020
228160,47

Skutočnosť
k 31.12.2019
77013,83

2962,10

3505,31

51 – Služby

15119,97

30294,22

52 – Osobné náklady

37278,41

35283,73

53 – Dane a poplatky

55,68

55,68

6305,43

1526,42

163618,97

4968,33

2780,41

1380,14

0,00

0,00

39,50

0,00

0,00

0,00

81393,58

74829,11

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

0,00

0,00

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb

0,00

0,00

62 – Aktivácia

0,00

0,00

59059,57

59733,62

7897,96

1355,59

480,00

480,00

34,79

5,62

0,00

0,00

13921,26

13254,28

-146767,04

- 2185,78

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

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

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP 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/

Záporný hospodársky výsledok v sume -146767,04 EUR bude zúčtovaný na účet 428 –
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Náklady v roku 2020 sú v porovnaní s rokom 2019 na vyššej úrovni.
Výraznejšie zvýšenie nákladov v roku 2019 nastalo na účtoch účtovej skupiny 55 – Odpisy, a
to z dôvodu tvorby opravnej položky k nedokončenej investícií vo výške 158744,13 €.
Výnosy v roku 2020 sú v porovnaní s rokom 2019 na vyššej úrovni. Najvýraznejší vplyv na
náraste výnosov bol
nárast na účtoch účtovnej skupiny 64 – ostatné výnosy – predaj
pozemkov obce vo výške 6704,18 €.

5 Ostatné dôležité informácie
5.1 Významné investičné akcie v roku 2020
V roku 2020 sme nedostali žiadnu dotáciu ohľadom investičnej akcie.
5.2 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Medzi priority, aktivity a predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch
obcou Selce patrí hlavne:
 Rekonštrukcia OcÚ a kultúrneho domu
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Selce aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov
plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak
ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú
mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej
obyvateľov.
5.3 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

5.4 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor .

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020
V Selciach dňa 10.05.2021

Spracovala
Danka Melichová

Starosta obce
Vladimír Bodnár

