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1.Základné údaje
Obec je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou
osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami, pričom výkon samosprávy
je definovaný v zákone č 369/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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 a ďalších
zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania a prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na
plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje
úlohy môže obec financovať z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi
krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce
slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote
zásadne nezmenšený zachovať. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na
podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce
určuje obecné zastupiteľstvo.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí
výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Dotácie v súlade so zákonom o štátnom
rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií
SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá
sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou
osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č.
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje tretia časť zákona č. 431/2002 Z. z.

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie
vyžadujú, pričom účtovná jednotka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí
a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.

1.1

Geografické údaje

Geografická poloha obce : Obec Petrovo sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji, patrí do
okresu Rožňava - vzdialenosť 18 km.

GPSsúradnice:48.714012,20.363787
Susedné obce Roštár, Koceľovce,
Petrovo susedí s chotármi Roštára, Henckoviec, Nižnej Slanej, Kobeliarova, Slavošky,
a Koceľoviec
Celková rozloha obce:

Chotárne územie obce má výmeru 397 ha. Z nej pripadá na

poľnohospodársku pôdu 168 ha, z ktorých ornú pôdu tvorí 36 ha, lesné pozemky 186 ha a vodná
plocha 0,2 ha. Kataster obce tvoria polia, lúky, pasienky a lesy.
Katastrálne územie obce leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria. V blízkom okolí
obce sa nachádzajú hrad Krásna Hôrka, mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí, Banícke múzeum
v Rožňave, Kaštiel Betliar, Gombasecká jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová
jaskyňa a jaskyňa Domica.
Nadmorská výška: Nadmorská výška obce v jej strede je 389, v jej chotári je 380 - 611 m

1.2

Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2015: 103 obyvateľov
Počet obyvateľov: muži: 46 ženy: 57
0 – 6 mesiacov:

0 obyvateľov

6 – 12 mesiacov:

0 obyvateľ

12 – 18 mesiacov: 3 obyvateľov
18 m. - 3 rokov:

3 obyvateľov

3 – 6 rokov:

3 obyvateľov

6 – 15 rokov:

16 obyvateľov

15 – 18 rokov:

6 obyvateľov

18 – 60 rokov:

48 obyvateľov

nad 60 rokov:

24 obyvateľov

Národnostná štruktúra: slovenská – 102 obyvateľov
česká

-

1 obyvateľ

Vývoj počtu obyvateľov: rok 2011 – 104 obyvateľov
rok 2012 – 100 obyvateľov
rok 2013- 104 obyvateľov
rok 2014 – 107 obyvateľov
rok 2015 - 103 obyvateľov

1.3

Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci:

19,80 % obyvateľov

Nezamestnanosť v okrese: 26,27 % obyvateľov
Vývoj nezamestnanosti: nezamestnanosť v obci v roku 2015 je na rovnakej úrovni.

Identifikačné údaje:
Názov:

Obec Petrovo

Adresa:

Obec Petrovo, 049 35 Petrovo č.29

IČO:

00328634

DIČ:

2020961536

Právna forma:

obec

OKEČ:

75 110

SK NACE:

84 110 – všeobecná verejná správa

Okres:

Rožňava

Kraj:

Košický

Deň vzniku:

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Tel.:

058/7931072

Fax:

058/7931072

E-mail:

obecpetrovo@centrum.sk

Stránka:

www.petrovo.ocu.sk

1.4 História obce
Obdobie do roku 1918
•Petrovo patrí medzi najmenšie obce Rožňavského okresu. Leží v juhovýchodnej časti Slovenského
Rudohoria, 20 km na severozápad od Rožňavy, v lone vrchu Ždiar. Vzniklo v údolí horského
potôčika, ktorý povyše dediny Roštár vteká do Hankovského potoka. Prvá písomná zmienka o obci
Petrovo sa datuje od roku 1320, kedy sa nazývala Peturmanfalua. Chotár obce bol ešte v 13. storočí
panenským lesom v pohorí Ždiara. Od roku 1243 patril Bebekovcom, ktorí na prelome 13 a 14
storočia rozhodli výnosnejšie využívať túto časť rozsiahlých majetkov . Zo zručných nemeckých
baníkov, zdržiavajúcich sa v okolí Štítnika, vybrali majstra Petermana a uzavreli s ním zmluvu pod
Ždiarom a využívať ho čo najhospodárnejšie o jej držbe a využívaní. V zmluve podľa tzv.
zákupného práva sa Peterman okrem iného zaviazal osídliť V ďalšom historickom vývoji sa jej
názov menil nasledovne : z roku 1426 je písomne doložený názov Petermanhaza, v roku 1427
Peterwagasa, z roku 1498 Petherman, z roku 1590 Petermanovech, z roku 1620 Petermanocz,
z roku 1678 Petri Villa, z roku 1773 Petermanowcze, z roku 1927 Petrmánovce, zr oku 1948
Petrovo. Obec založil dedinský richtár Peterman. Patrila štítnickym Bebekovcom, od 17. Storočia

viacerým zemepánom. Viackrát ju spustošili Turci. Obyvatelia sa zaoberali chovom oviec. V roku
1773 žilo tu 26 sedliakov a 3 želiari, v roku 1828 mala obec 24 domov a 302 obyvateľov. Samo
Tomášik V Pamätihodnostiach gemersko-malohontských /1872/ napísal,že dobšinskí Nemci sa
rozliezali po Gemeri, hľadajúc vzácne kovy a v 13. až 15 . storočí založili väčšie sídliska i maličké
osady. V údolí Hankovského potoka sa zachováva povesť, že Gätzl, zakladateľ Geceloviec/teraz
Koceľovce, mal synov Petra a Marka a dcéru Hanku. Keď zomieral, každému z nich zanechal jednú
malú banícku osadu . Darované osady sa podľa ich mien nazvali Petermanovce, Markuška a
Hanková. Reformačné myšlienky sa u obyvateľov natrvalo upevnili v druhej polovici 16. storočia,
najmä po roku 1590, keď Štefan Štítnický, patrón evanjelikov , podpísal artikuly muranského
panstva. Vtedajšia obec Petermánovce patrila k evanjelickej cirkvi v Štítniku. Po vytvorení
samostatnej cirkvi v Koceľovciach/1597/ sa stala jej fíliou -pobočkou. V obci , mali malú drevenú
modlitebnicu. Koceľovský farár prichádzal do nej len občas. Prvým koceľovským a teda aj
petrovským kňazom bol PAULUS TREBOCHOVINUS /1597-1601/. Modlitebnicu zrekonštruovali
vnútorne obnovili v roku 1694. V polovici 17. storočia sa obce zmocnili Turci a spustošili ju. Dlhší
čas ostala vyľudnená a až neskoršie sa do nej vrátili niektoré pastierské rodiny. V obnovenej obci
pokojnejšie obdobie na začiatku 18. storočia narušil mor v rokoch 1709-1710. Zúril v celom
Gemeri. V obci si vyžiadal 77 obetí. Viaceré obydlia ostali prázdne. Oživovanie prebiehalo veľmi
pomaly. Život obyvateľov sa nezlepšoval ani v druhej polovici 18 storočia. Poddanské povinnosti
boli stanovené v robotných dňoch, peňažných poplatkoch a v naturálnych dávkach. Za splnenie
poddanských povinností bol zodpovedný richtár. Navonok pokojnejšie obdobie v prvej polovici
19 .storočia narušila cholera /1831/ Zrušenie poddanstva /1848/ a urbársky patent z roku 1853
oslobodili poddaných od feudálnych tiarch. Z lesov a spoločných pasienkov im bola vydelená určitá
časť, ktorá neskôr tvorila základ urbariálnej spoločnosti. Obyvatelia sa naďalej zaoberali
poľnohospodárstvom a chovom dobytky. Keďže malý a málo úrodný chotár neuživil všetkých,
mnohí vyhľadávali vedľajšie zamestnanie. V 19. Storočí sa venovali košikárstvu, v 50. rokoch mali
svoje košikárske družstvo -cech, výrobky rozvážali po širšom okolí. Zisk z predaja ukladali do
cechovej kasy a používali na poskytovanie pôžičiek medzi sebou, alebo venovali na celoobecné
ciele a na opravu i vybavenie kostola.. V roku 1914 cech zanikol a viac sa neobnovil.
Prvá zmienka o škole je z roku 1774, keď mal v nej učiteľ 12 detí . Budova bola drevená malá a
tmavá. O storočie neskôr 1873 obyvatelia postavili novú z kameňa a hlinených váľkov. V roku
1906 postavili učebňu s učiteľským bytom. Gróf Dionýz Andráši na jej výstavbu venoval 500
vtedajších korún. Obyvatelia za tento dar platili tým , že sa ich deti učili po maďarsky.
Na mieste drevenej modlitebnice bol v roku 1794 postavený z pevného materiálu klasistický kostol
s vežou. Pôvodne mal drevený strop, ktorý v roku 1800 zaklenuli. Vežu ma zakončenú šindľovou
cibuľou. Oltár v ňom je z roku 1694, prenesený zo starej modlitebnice. Kazateľnica je z polovice 19

storočia.
•Obdobie po roku 1918
Po vnútornom usporiadaní územnej správy štátu nastali pokojnejšie životné podmienky. Obec
viedol starosta Ján Pastrnák Šestina. Cirkevne bola naďalej dcérocirkvou evanjelickej cirkvi v
Roštári. Poštový úrad mala v Ochtinej alebo v Štítniku. Od roku 1921 patrila do obvodu Notárskeho
úradu v Roštári. Zamestnanie obyvateľov sa podstatnejšie nezmenilo naďalej sa venovali
poľnohospodárstvu, chovu zvierat, ovocinárstvu. V marci 1949 bol v obci založený Prípravný výbor
jednotného roľníckeho družstva a potom JRD I. typu. Po roku to už bolo JRD II .typu a v roku 1951
III. typu/celoobecné/ V rámci integrácie poľnohospodárskych družstiev sa v roku 1972 družstvo
stalo súčasťou JRD Pokrok v Roštári. Obyvatelia sa popri bytovej výstavbe venovali rozvoju obce,
jej občianskému a technickému vybaveniu a vylepšeniu životného prostredia. Rozvoj v jednotlivých
rokoch zaznamenal tieto výsledky:
• 1946-1947 Uskutočnila sa elektrifikácia obce, 20 mája 1947 sa po prvý krát rozsvietili elektrické
žiarovky v domoch a vo verejných zariadeniach. Výdavky na elektrifikáciu 113 000 korún hradila
obec z peňažného príspevku komposesorátu a urbariálnej spoločnosti. Elektrické vedenie bolo
viackrát rozširované a modernizované. V roku 1975 bolo rekonštruované a verejné osvetlenie
vylepšili výbojkové žiarivky. V roku 2010 bolo zrekonštruované verejné osvetlenie a výbojkové
žiarivky sa nahradili úspornými svetlami.
1950 : Bol zriadený miestny rozhlas, ktorý nahradil vyhlasovanie správ a informácií obecných
orgánov bubeníkom. Rozhlas bol 3 x rekonštruovaný, naposledy v roku 1990. Súčasne bola
vymenená rozhlasová ústredňa.
1950-1952: Bol vystavený obecný dom. Sú v ňom tri kancelárske miestnosti a zasadačka, ktorá sa
využíva aj na kultúrno – spoločenské účely, pretože samostatný kultúrny dom v obci nie je. Má
kapacitu 60 miest. V roku 1991 bola na obecnom úrade zrekonštruovaná strecha.
1952-1953: Bola uskutočnená regulácia miestneho potoka. V roku 1972 bol pred obecným domom
zakrytý potok, čím sa získal väčší voľný priestor pre verejné potreby.
1953: Pri verejnej ceste bol vybudovaný kamenný múr, aby sa cesta rozšírila a vyhovovala veľkým
a ťažkým autám.
1965: Upravené priestranstvo pre autobusovú zástavku. Do obce začal pravidelne prichádzať
autobus.
1967: Svojpomocne vybudovaný miestny vodovod odstránil problémy v zásobovaní pitnou a
úžitkovou vodou. V roku 1995 boli vymenené hydranty, potrebné najmä v boji proti požiarom.
1965-1969: Postavená školská budova s učiteľským bytom na mieste starej nevyhovujúcej školy. V

nej sa deti učili do roku 1976, keď škola bola zrušená. Školské priestory využíval klub dôchodcov,
čiastočne aj mládež. V súčasnosti sú nevyužívané, iba časť je k dispozícii knižnici.
1970-1971: Vykonaná úprava a oplotenie cintorína. Upravila sa aj cesta do cintorína.
1972: Vyasfaltovaná príjazdová cesta do obce a súčasne sa upravili aj miestne komunikácie v dĺžke
0,56 km. Bol zrekonštruovaný učiteľský byt pri škole.
1972-1973: Svojpomocne sa realizovala výstavba obchodu Jednota, ĽSD za 427. tis. korún. Stavba
bola skolaudovaná v decembri 1973. V januári 1974 sa v nej už predávalo. Jedna miestnosť bola
určená pre pohostinstvo.
1974-1975: V decembri 1975 bola skolaudovaná stavba hasičskej zbrojnice a skladu civilnej
obrany.
1995: V obci bola zriadená káblová televízia.
2000: Bývalá ZŠ prestavba na Dom smútku
2009: Ozvučenie Domu smútku
2009: Natiahnutý nový koberec z hlavnej cesty smerom do obce
2010: Rekonštrukcia verejného osvetlenia
2014 : Výmena okien kancelária OcÚ 2 ks
2015: Výmena okien na miestnosti pri zasadačke 2 ks
2015: Prenosné ozvučenie DS – sponzorský dar od Komposesorátu v Petrove

1.5

Symboly obce

Erb obce: Erb obce Petrovo tvorí: v modrom štíte na zlatom trojvrší zlatonimbý svätý Peter v
striebornom rúchu, vo vystretej pravici so zlatým privráreným kľúčom, v ľavom hornom rohu
osemhrotá hviezda
Návrh erbu spracoval Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc

Vlajka obce: Vlajka obce Petrovo pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej,
modrej , bielej, modrej, bielej, modrej, bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi
cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce:

Do 18. storočia, presnejšie do jeho druhej tretiny spadajú tiež počiatky

administratívnej činnosti petrovskej samosprávy. Naznačuje to pečať obce, ktorá sa zachovala
v písomnostiach štátom vedeného urbárskeho vyšetrovania z roku 1775 – 1784. Má zvislý, mierne
oválny tvar, v medzikruží s latinskou legendou:

SIGILLVM  DE  VILLAPETRI
-

teda PEČAŤ PETROVEJ DEDINY. V strede pečatného poľa sa nachádza schematicky
stvárnená postava sv. Petra stojaceho na troch kopčekoch, s veľkým kľúčom v pravej ruke
a hviezdičkou pri pravom ramene. V podstate ide o symbol všeobecne rozšírený v religióznej
ikonografii. Miestni obyvatelia si ho zvolili za svoj znak,, napriek tomu, že v dedine nikdy
neexistovalo patrocínium sv. Petra a hoci boli v tom čase už evanjelikmi. Rozhodujúcu rolu
zohral pri tomto rozhodnutí u nich evidentne fakt, že tento znak najlepšie vystihol názov
dediny. Z odborného hľadiska možno tento počin považovať za správny a nasledovaniahodný aj
v súčasnosti, pri ,,dotiahnutí,, uvedeného znaku do podoby riadneho erbu. Jeho akceptovanie je
dokonca v istom zmysle morálnou povinnosťou súčasných obyvateľov obce voči približne 250ročnému odkazu ich predkov.

Symboly obce Petrovo sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou
P-227/2007. Prijaté a schválené boli na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Petrove zo dňa
29.6.2007 uznesením č. 6/2007.

1.6

Logo obce

Obec Petrovo nemá logo.

1.7 Pamiatky obce
V obci dominuje klasicistický (ECAV) kostol postavený v roku 1749 na mieste
niekdajšieho dreveného chrámu. Ranobarokový oltár je z roku 1694. Klasicistická
kazateľnica pochádza z polovice 19. stor.

1.8 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce
V komunálnych voľbách, ktoré sa konali dňa 15.11.2014 bol zvolený za starostu obce Ján
DOVEC, ktorý je starostom druhé volebné obdobie. Starostu volia obyvatelia obce v priamych
voľbách na štyri roky.
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je
verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom
v majetkovo-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce;
v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia,

vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým
a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo
štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Zástupca starostu obce:

Dáša DOVCOVÁ

Zástupca starostu – určuje uznesením OZ č. 4 /2014 zo dňa 21.11.2014

Zvolení starostovia v obci Petrovo r. 1990-2014
1990 Lipták Marián
1994 Pastrnák Vladimír
1998 Pastrnák Vladimír
2002 Pastrnák Vladimír
2006 Pastrnák Vladimír
2010 Dovec Ján
2014 Dovec Ján
Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi obce, ktoré sa konali dňa 15.11.2014. Poslanci sa volia na volebné
obdobie štyroch rokov, volebné obdobie začína zložením sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva.
Zastupiteľský zbor obce Petrovo je zložený z 5 poslancov:
Baryová Zuzana,
Breznen Milan,
Breznen Marek
Dovcová Dáša,
Orosová Janka,
.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce:
určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny,
schvaľuje územný plán obce,
rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,
určuje náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky
rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky,

vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších
otázkach života a rozvoja obce,
zvoláva verejné zhromaždenia občanov,
uznáša sa na nariadeniach,
schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení,
určuje organizáciu obecného úradu,
určuje plat starostu a hlavného kontrolóra,
schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy,
 schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činností
 účasť v združeniach,
zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu obce určuje náplň ich práce,
udeľuje čestné občianstvo obce,
obecné vyznamenania a ceny,
ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
Obecné zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace. Rokovanie
zastupiteľstva je verejné a v roku 2015 zastupiteľstvo zasadalo 4-krát a to dňa 20.02.2015
02.06.2015, 08.10.2015 a 15.12.2015.

Komisie obecného zastupiteľstva schválené uznesením č. 4/2014 – OZ:
Komisia na ochranu verejného záujmu, ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností
- predseda – Orosová Janka
Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov – predseda
Breznen Milan

Hlavný kontrolór
Ján Kováč bol do funkcie hlavného kontrolóra opätovne zvolený uznesením obecného
zastupiteľstva č. 10/d/2010 – OZ na funkčné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2016, nakoľko
funkčné obdobie mu končilo k 31.12.2010.
A) V zmysle § 18a, a § 18 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vykonávanie
funkcie hlavného kontrolóra obce za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2016, ako

spoločný kontrolór viacerých obcí združených v Mikroregióne Štítnická dolina,
a to na skrátený pracovný úväzok 0,012, t. j. 2 hodín mesačne. Dodatkom č. 1 k
pracovnej zmluve sa pracovný úväzok hlavného kontrolóra navýšil s účinnosťou
od 1.9.2011 na 0,015, t. j. na 2 hodín mesačne.
B) Vyhlášku o voľbe spoločného hlavného kontrolóra viacerých obcí.
V roku 2015 pracoval hlavný kontrolór v zmysle plánu práce schváleného
obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad
Obecný úrad je orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

Zamestnanci obce k 31. 12. 2015
Ján DOVEC – starostka obce
Zuzana Čipková – administratívna pracovníčka

1.9 Schválené právne normy obce Petrovo za obdobie rokov 2010 – 2015
 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Petrovo zo dňa 23.8.2010
 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších volených orgánov obce
Petrovo zo dňa 23.08.2010
 Štatút obce Petrovo zo dňa 09.11.2011
 Pracovný poriadok zamestnancov obce Petrovo 09.11.2011
 Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Petrovo zo dňa 09.11.2011
 VZN č. 1/2011 o miestnom referende
 VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Petrovo
 VZN č. 3/2011 o miestnom poplatku za spotrebu vody z verejného vodovodu v rodinných
domoch a ostatných hospodárskych budovách v obci

 VZN č. 1/2012 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce
Petrovo
 VZN č. 2/2012 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Petrovo
 VZN č. 3/2012 o verejnom poriadku
 VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Petrovo
 VZN č. 5/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 VZN č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Petrovo

 Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady III. časť
 VZN o vylepovaní volebných plagátov na území obce Petrovo č. 3/2015
 VZN o správnych poplatkoch č. 4/2015

1.10. Služby v obci
Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Petrovo
V obci Petrovo sa nenachádzajú žiadne predajne potravín ani iného tovaru.

1.11. Spoločné úradovne zabezpečujúce prenesený výkon štátnej správy
Stavený úrad Štítnik: Erika Olexová
Spádovosť obce
Matričný úrad: Štítnik
Daňový úrad: Rožňava
Obvodné oddelenie polície: Štítnik
Okresný súd: Rožňava
Hasiči: Rožňava
Úrad práce: Rožňava
Vojenská správa: Košice - Sever
Úradu životného prostredia: Rožňava

1.12 Účasť obce v združeniach:
Združenie obcí „Mikroregión Štítnická dolina“ (18 obcí okolia obce Štítnik – Koceľovce, Slavoška,

Markuška, Hanková, Brdárka, Roštár, Petrovo, Štítnik, Ochtiná, Rochovce, Slavošovce, Čierna
Lehota, Rozložná, Gočaltovo, Honce, Rožňavské Bystré, Rakovnica, Rudná)
Stavebný úrad Štítnik

1.13 Obecná knižnica
Obecná knižnica v obci Petrovo bola zrušená pre nezáujem obyvateľov a zastaralý knižničný fond.

1.14 Kultúra
V roku 2015 sa v obci nekonali žiadne kultúrne podujatia.

1.15 Šport
V obci nepôsobí žiadny športový klub.

1.16

Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť občanom našej obce je poskytovaná v obci Štítnik, kde sa nachádza
praktický lekár, detský lekár a lekáreň. Poliklinika s odbornými lekármi a nemocnica sa nachádza
v Rožňave a Fakultná nemocnica v Košiciach.
Najbližšie zdravotnícke služby v obci Štítnik:
✔ lekár pre dospelých – 2
✔ pediater detský lekár – 1
✔ gynekológ – 1
✔ očná optika
✔ lekáreň

1.17

Sociálne zabezpečenie

Obec Petrovo nemá vyškolené vlastné sociálne pracovníčky, ktoré by zabezpečovali opatrovateľskú
službu. Najbližšie zariadenia pre seniorov je Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v
Rožňava

2. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.
Rozpočet obce na rok 2015 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014 uznesením č.
7/2014.
Bol zmenený jedenkrát a to 15.12.2015 znesením č. 33/2015

-

Po tejto zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet obce k 31.12.2015
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce - prebytok
z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

30 583
30 583
0
30 583
30 583
0

2.1.Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v €
Rozpočet
30 583

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet
21 112

Skutočnosť
32 915

% plnenia
107,63

Skutočnosť
21 499

% plnenia
101,83

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 18 032,-€ z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 18 396,- €, čo predstavuje plnenie na 102,02. %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 2 600 € bol skutočný príjem k 31.12.2015vo výške 2 654 €, čo je
102,06 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 1 942. €, dane zo stavieb boli vo výške
712,- €. K 31.12.2015 obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností..
c) Daň za psa bola zinkasovaná v čiastke 77 €.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol zinkasovaný v čiastke 372 €.
Nedoplatky k 31.12.2015 na tomto poplatku sú 240 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet
1 751

Skutočnosť
1 844

% plnenia
105,30

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 180 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 181 €, čo je 100,72 % plnenie.
Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov..
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Jedná sa o správne poplatky v čiastke 66€, poplatky za káblovú televíziu v čiastke 62 €, poplatky za
odber vody v čiastke 814 €.. Zo SVP š.p.povodie Slanej obec obdržala 210 € .
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poskytovateľ
ÚPSVaR
Okresný úrad
ÚPSVaR
Okresný úrad
ÚPSVaR
OÚ ŽP
Spolu:

Suma v €
1834
46
1870
640
3551
10
7951

Účel
Rodinné prídavky
Register obyv. a vojnové hroby
Aktivačná činnosť
Referendum
Dávka v hmotnej núdzi
Dotácia na stavebný úrad

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet

Skutočnosť
1622

% plnenia

Jedná sa o prevod zostatku finančných prostriedkov z roku 2014.

2. 2 Rozbor plnenia bežných výdavkov za rok 2015 v €
Rozpočet
30583
v tom :
Funkčná klasifikácia
0116 – Správa úradu
0160 – Voľby
0320 – Požiarna ochrana
0443- Spoločný stavebný úrad
0451 – Miestne komunikácie
0510 – Nakladanie s TKO
0620 – Rozvoj obcí
0630 – Miestny vodovod
0640 – Verejné osvetlenie
0820 – Akcie ZPOZ
0830 – Obecný rozhlas
0840 – Dom smútku
1040 – Rodinné prídavky

Skutočnosť
30925
Rozpočet
18 981
639
180
68
300
470
2753
100
200
10
600
1070
1712

% plnenia
101,12 %
Skutočnosť
18941
640
176
68
302
490
2854
127
208
15
656
1062
1835

v€
% plnenia
99,79
100,16
97,78
100,24
100,62
104,37
103,66
126,58
104
150,00
109,29
99,29
107,16

1070- Dávka v hmotnej núdzi
Spolu

3500
30583

3551
30925

101,46
101,12

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 10 300 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 10183 €, čo je 98,86 %
čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 3 634 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 3 692čo je 101,67 %
čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 11 937 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015vo výške 12235€, čo je 102,5 %
čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 4712 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 4815, čo predstavuje 102,2
% čerpanie. Jedná sa o členské príspevky obce pre spoločenské organizácie, ktorých obec je členom
v čiastke 89 €, transfér pre EUROBUS v čiastke302 €, rodinné prídavky v čiastke 1 835 € a dávka v
hmotnej núdzi 3 551 €.

3 . Použitie prebytku hospodárenia za rok 2015
3.1 Rekapitulácia hospodárenia rozpočtu Obce za rok 2015
Rozpočet 2014:

Plnenie 2014:

V Eur

%:

V Eur

Sumár príjmov

30 583

32 915

102,3

V tom: Bežné príjmy

30 583

31 293

107,63

Kapitálové príjmy

1622

Príjmy finančných operácií

Sumár výdavkov

30 583

30 925

101,12

V tom: Bežné výdavky

30 583

30 925

101,12

0

+ 1990

Kapitálové výdavky
Výdavky finančných operácií

Výsledok hospodárenia:

Výsledok hospodárenia za rok 2015 t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného
rozpočtu je prebytok rozpočtu obce vo výške 1 990 €.
Stav finančných prostriedkov na bežnom účte k 31.12.2015 bol v čiastke 1 989,91 €, ktorý
stav zodpovedá aj prebytku rozpočtového hospodárenia obce. Tento prebytok hospodárenia bude v
roku 2016 použitý na krytie výdavkov nezabezpečených v rozpočte.

4. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. štátnemu rozpočtu
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu.

4.1. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť :
- bežné výdavky

Okr. úrad
Okr.. úrad

Voľby
REGOB + Vojn.hrob

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2015

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2015

640
46

640
46

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

0
0

B. Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

4.2. Pasíva
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia vlast.imanie
Záväzky
z toho :
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij.výp.
Rezervy

SPOLU

ZS k 1.1.2015
26259,57

KZ k 31.12.2015
26612,55

26259,57
99,41

26612,55
114,56

99,41

114,56

26358,98

26727,11

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €
5.1

Pohľadávky

Pohľadávky na účte 319 obec vo svojom účtovníctve neeviduje.

5.2

Záväzky

Krátkodobé záväzky

V účtovníctve k 31.12.2015 obec má evidované záväzky v celkovej čiastke 114,56 €.
Pozostávajú z účtu 321 – Dodávatelia - sú to neuhradené faktúry za december 2015, ktoré došli na
obec do 15.1.2015 v celkovej čiastke 114,56 €.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 €
Finančný dlhodobý majetok /069/
Stav k 1.1.2015
Prírastky
Úbytky Stav k 31.12.2015
Obstarávacia cena 24 397,53
24 397,53
Oprávky
Zostatková cena
Obec bezodplatne získala cenné papiere Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.: 735 ks
v menovitej hodnote 33,19 € za 1 ks
Dlhodobý hmotný majetok /021/ - Stavby
Stav k Stav k
1.1.2015

Prírastky

Úbytky

Stav k Stav
k 31.12..2015

ObstarObstarávacia cena

40 089,89

40 089,89

Oprávky

40 089,89

40 089,89
0

Zostatková cena

Dlhodobý hmotný majetok /022/ - Stroje prístroje a zariadenia
Stav k
1.1.2015

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.2015

Obstarávacia
cena

3 124,24

3 124,24

Oprávky

3 124,24

3 124,24
0

Zostatková cena
Dopravné prostriedky /023/
Stav k 1.1.2015
Obstarávacia cena
1 420,14
Oprávky
1 420,14
Zostatková cena

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.2015
1 420,14
1 420,14
0

Majetok na účte 031 - Pozemky
Stav k 1.1.2015
Obstarávacia cena
293,20
Oprávky
Zostatková cena
293,20

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.2015
293,20
293,20

b/ finančný majetok:
Účet

Suma v €

261 - pokladnica
262 - peniaze na ceste
221 - Základný bežný účet

0
0
1989,91

7. Ostatné dôležité informácie
7.1

Prijaté granty a transfery

V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.

Poskytovateľ
Suma v €
Úrad práce soc. vecí a rodiny
1870
Okresný úrad Rožňava
36
Okresný úrad Košice
10
Okresný úrad Rožňava
640
Úrad práce soc.vecí a rodiny
1834
ÚPSVaR
3551
OÚ ŽP
10
Spolu:
7951

Účel
Aktivačná činnosť
Register obyvateľstva
Vojnové hroby
Voľby - referendum
Prídavok na dieťa osob.príjemca
Dávka v hmotnej núdzi
Dotácia stavebný úrad

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
 ÚPSV a rodiny – aktivačná činnosť – zveľaďovanie obce a obecného majetku

7.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotáciu v zmysle VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce.

7.3

Významné investičné akcie v roku 2015

V roku 2015 sa významné investičné akcie nerealizovali.

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokov v obci Petrovo:
 výmena vchodových dverí a okien na budove Obecného úradu
 generálna oprava strechy na obecnom úrade
 rekonštrukcia oplotenia rezervára
 oprava miestnych komunikácií

7.5

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, ktoré
by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.
Táto výročná správa je vyhotovená za účtovné obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015, schválená
obecným zastupiteľstvom v Petrove dňa 16.3.2016 uznesením č. 5 /2016
Účtovná závierka spolu s poznámkami bola odoslaná do RIS SAM v zákonom stanovenom
termíne.

Vypracoval: Zuzana Čipková

Ján DOVEC
starosta obce

V Petrove, dňa 14.3.2016

