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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,
predkladám Vám Individuálnu výročnú správu obce Chyžné za rok 2021, ktorá predstavuje
aktuálny stav z pohľadu dosiahnutých výsledkov obce v predchádzajúcom období. Úlohy
stanovené v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chyžné na roky 2015 – 2022
boli plnené v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväzných predpisov
a interných noriem, ktorými sa obec riadi pri plnení samosprávnych funkcií a kompetencií v
rámci preneseného výkonu štátnej správy.
V obci sa popri zabezpečovaní administratívneho chodu obecného úradu, bežnej prevádzky,
údržby a opráv objektov a majetku obce, v rámci čerpania finančných prostriedkov z
poskytnutých dotácií a z vlastných rozpočtových zdrojov zrealizovali viaceré aktivity.
Pokladám za potrebné vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali pri plnení
stanovených úloh. Je potrebné poukázať na to, že niektoré plánované aktivity a to hlavne
zamerané na oblasť kultúrno spoločenského života v obci neboli realizované z dôvodu
obmedzujúcich opatrení spôsobených epidémiou koronavírusu. Je len potrebné dúfať, že
epidemiologická situácia sa čím skôr zlepší tak, aby obec mohla pokračovať v stanovenom
programe s cieľom zabezpečiť udržateľný rozvoj obce za účelom plnenia jej základných
funkcií, priebežného budovania chýbajúcej infraštruktúry a vytvárania vhodných podmienok
pre život obyvateľov a návštevníkov obce. Osobne verím, že sa nám tento cieľ v spolupráci s
občanmi, organizáciami, združeniami podarí naplniť.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Chyžné
Sídlo: Chyžné 108
IČO: 00618071
Štatutárny orgán obce: starosta obce – Peter Medvec
Telefón:0584882310, 0904 529 360
E-mail: starosa@obecchyzne.sk
Webová stránka: www.obecchyzne.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Peter Medvec
Zástupca starostu obce: Ján Greguš
Hlavný kontrolór obce: Helena Tomšíková
Obecné zastupiteľstvo: Ondrej Bobka
Ján Greguš
Igor Krjak
Peter Mladší
Jarmila Zemjarová
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Komisie: Komisia na ochranu verejného poriadku a vecí stavebné

Peter Mladší
Ján Greguš
Ing. Eva Krjaková
Komisia pre kultúru a šport
Jarmila Zemjarová
Mgr. Radka Adamčiaková
MUDr. Eva Gurská
Slávka Faklová
Pavel Jakab
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a pre
vybavovanie sťažností

Igor Krjak
Ondrej Bobka
Jarmila Zemjarová
Obecný úrad: Ildikó Hladonová

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Prvoradou úlohou obce je hospodáriť s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
obce na základe rozpočtu obce, zabezpečovať výstavbu a rozvoj obce , verejnoprospešné
služby, vytvárať a chrániť podmienky pre zdravý spôsob života v obci, zabezpečovať dôsledný
denný operatívny manažment a realizáciu profesionálnych interných služieb pre obyvateľov,
podnikateľov a návštevníkov obce.
Vízie obce: Obec Chyžné je súčasťou Združenia obcí Mikroregión Magnezit a krásnej prírody
miesto na aktívny a pasívny oddych. Víziou obce je vytvárať možnosti na realizáciu
voľnočasových aktivít . V obci je multifunkčné ihrisko, detské ihrisko, posilňovňa, oddychová
zóna, cyklochodník. Obec bude vyvážene zabezpečovať podmienky pre harmonický život
všetkých kategórií svojich obyvateľov. Z hospodárskeho hľadiska vytvárať priaznivé
podmienky pre rozvoj drobných poľnohospodárskych a výrobných prevádzok, ktoré
neovplyvňujú kvalitu bývania a životného prostredia.
Ciele obce: Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce zvýšením schopnosti obce rozvíjať sa
komplexne, ochranu životného prostredia a jeho zveľaďovanie hlavne v podobe rozvoja
a kultivácie oddychových zón v obci a v jej blízkom okolí. V oblasti cestovného ruchu vytvorí
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podmienky pre šírenie tradičných kultúrnych hodnôt, organizovaním kultúrnych podujatí.
Zvyšovať efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci obce ako i regiónu resp. mikroregiónu.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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 : Stredný Gemer
Susedné mestá a obce : Lubeník
Celková rozloha obce : 1952 ha
Nadmorská výška : 297 m
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 20,61 403
Národnostná štruktúra : slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : evanjelici a rímskokatolíci
Počet obyvateľov obce k 31.12.2021

403

z toho muži 193

ženy 210

Vývoj počtu obyvateľov :
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 32 ľudí 7,94 %
Nezamestnanosť v okrese : 18 %
Vývoj nezamestnanosti :

5.4. Symboly obce

Erb obce :
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Vlajka obce :

5.5. História obce
Prvý písomný vedecky overený záznam o obci je z roku 1427. Historici, odvolávajúc sa na
starobylý katolícky kostol, zhodne tvrdia, že obec jestvovala už dávno pred rokom prvého
záznamu o nej. Samo Tomášik tvrdí, že obec jestvovala už pred tatárskym vpádom ( 1241 –
1242 ) a jej obyvatelia boli slovanského pôvodu. Aj keď sa obyvatelia Chyžného v priebehu
stáročí zaoberali prevažne poľnohospodárstvom, tradície tu malo i baníctvo a železiarstvo.
Výnimočným zamestnaním v Chyžnom bolo furmanstvo.
5.6. Pamiatky – rímskokatolícky kostol a evanjelický kostol

V obci sa nachádza ranogotický rímskokatolícky kostol Zvestovania Panne Márii z 13.
Storočia. Najvýznamnejšou pamiatkou kostolíka je neskorogotický krídlový oltár z roku 1508 z
dielne majstra Pavla z Levoče.

Evanjelický kostol jednoloďová Nachádza sa tu empírový oltár z obdobia okolo roku 1800 s
obrazom Premenenie Pána od Jozefa Czauczika. Pred oltárom je kované zábradlie s baníckym
znakom z roku 1825.
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5.7. Významné osobnosti obce
Osobnosť, ktorá svojho času dostala našu obec do povedomia celého Slovanského sveta,
významný slovanský spisovateľ a básnik Samo Tomášik ( 1813 – 1887 ).Už od mladosti sa
angažoval v slovenskom národnom hnutí. Už počas štúdií sa zapájal do národno-buditeľskej
práce v slovenských spoločnostiach, či neskôr v štúrovskom spolku Tatrín. Udržiaval tiež čulé
osobné i korešpodenčné kontakty s čelnými predstaviteľmi slovenského i slovanského
kultúrneho, vedeckého, či politického života. Napriek rôznym rodinným
tragédiám,

Samo

Tomášik

určitú

dobu

pôsobil

ako

i osobným

senior a školdozorca a dbal o

rozvoj evanjelického školstva na Gemeri. Podporou prvé slovenské gymnázium v Revúcej, bol
aktívny i v Matici Slovenskej. Bol zástancom práv Slovákov proti maďarizačným tendenciám.
Jeho báseň „Hej Slováci“ mu vo svojej dobe priniesla vďačnosť celého Slovanstva. Viaceré
jeho básne znárodneli, ako napr. Hej pod Kriváňom, pôvodne Hej pod Muráňom. Samo
Tomášik výnimočne zasiahol do slovenského literárneho kultúrneho i náboženského diania na
Slovensku. Jeho dielo a odkaz sú aktuálne aj dnes.
Doc.PhDr.Ján Gallo CSc. ( 1922 – 2008 ) - Pôsobil na filozofickej fakulte UPJŠ v
Prešove, kde zastával funkciu prodekana. Pričinil sa o otvorenie pamätných izieb prvého
slovenského gymnázia v Revúcej a pamätnej izby Sama Tomášika v Chyžnom. Z jeho
najznámejších publikácií a vedeckých prác možno spomenúť monografie Revúcke gymnázium,
Dejiny stredných škôl v Gemeri, Dejiny výchovy dospelých, Rétorika v teórii a praxi,
Muránska Zdychava, Chyžné.
Anna Predmerská-Zúriková ( 1954 ) – Významná organistka. Koncertuje na domácich i
zahraničných pódiách. V súčasnej dobe pôsobí okrem koncertnej činnosti na Evanjelickej
bohoslužobnej fakulte ako docentka.
Ondrej Gregor ( 1898 – 1977 ) – Jeho zásluhou vzniklo v roku 1925 Úverové družstvo a v
roku 1933 Mliekárske družstvo. Pôsobil ako dopisovateľ do časopisov Hospodársky dvor,
Roľnícke noviny, Tovar a iných publikácií. V roku 1945 – 1948 podpredseda Ústredného
družstva a predseda NUPODu v SR. Vtedajší Sbor povereníkov uznal jeho zásluhy a udelil mu
druhú družstevnú cenu Daniela G. Licharda za organizačnú prácu

v družstevníctve.

Prof.Ing.Ján Zemiar PhD. ( 1945 ) - pôsobí ako profesor na Technickej Univerzite – Katedra
nábytku a drevárskych výrobkov vo Zvolene.
Doc.Ing. Július Holéczy CSc. ( 1933 – 2011 ) – pôsobil ako profesor na Hutníckej fakulte VŠT
v Košiciach.
Juraj Šebók ( 1921 – 1984 ) Vyštudoval konzervatórium so zameraním na herectvo.Celý život
bol členom Slovenského národného divadla. Účinkoval v mnohých televíznych a
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divadelných predstaveniach, ako Vlčie diery, Jánošík, Sám vojak v poli, Priehrada, Šťastie
príde v nedeľu, Zemianska česť, Lazy sa pohli, Biela tma a mnohé iné.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti obec Chyžné nemá predškolské ani školské zariadenie. Deti navštevujú
predškolské a školské zariadenia v Lubeníku a v Revúcej.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotné stredisko v obci nemáme. Zdravotnú starostlivosť pre občanov obce poskytujú :
Súkromní lekári pre deti a dorast v Lubeníku a v Revúcej
Súkromní lekári pre dospelých v Lubeníku, v Revúcej, v zdravotnom stredisku
SLOVMAG Lubeník, SMZ a.s. Jelšava a Nemocnica s poliklinikou Revúca n.o.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
Zariadenie sociálnych služieb nemáme
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na denný stacionár.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
•

Kultúrny dom

•

Multifunkčné ihrisko

•

Posilňovňa

6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Obchod s potravinárskym a zmiešaným tovarom – COOP Jednota

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
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Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020 uznesením č. 61/2020
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 24.03.2021

uznesením č. 68/2021

-

druhá zmena schválená dňa 16.06.2021

uznesením č. 74/2021

-

tretia zmena schválená dňa 24.11.2021

uznesením č. 87/2021

-

štvrtá zmena schválená dňa 10.12.2021

uznesením č. 90/2021

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 v EUR
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

180 400,-

213 925,-

173 312,90

81,02 %

115 000,0,65 400,-

148 525,-

156 113,36

105,11 %

65 400,-

17 199,54

26,30 %

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

180 400,-

213 195,-

167 600,26

78,61 %

115 000,65 400,0,-

147 795,65 400,-

150 400,72
17 199,54

101,76 %
26,30 %

0,00

0,00

5 712,64
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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
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku HČ
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Rozpočtové hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené rozpočtové hospodárenie obce

156 113,36
156 113,36
150 400,72
150 400,72
5 712,64
0,00
17 199,54
17 199,54
-17 199,54
-11 486,90
465,82
-11 952,72
17 199,54

17 199,54
173 312,90
167 600,26
5 712,64
465,82
5 246,82

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok
kapitálového rozpočtu bol vysporiadaný z finančných operácií.

Schodok rozpočtu v sume 11 486,90 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 465,82 EUR bol v rozpočtovom
roku 2021 vysporiadaný z finančných operácií 11 952,72 EUR.
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 zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 465,82 EUR, a to na
Národný projekt Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií
súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít
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 5 246,82 EUR je zdrojom rezervného fondu.
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7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024 v EUR
Skutočnosť
k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

173 312,90

191 800,-

115 000,-

115 000,-

156 113,36

115 000,-

115 000,-

115 000,-

17 199,54

76 800,-

Skutočnosť
k 31.12.2021

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

167 600,26

191 800,-

115 000,-

115 000,-

150 400,72
17 199,54

115 000,76 800,-

115 000,-

115 000,-

Finančné výdavky

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok v EUR
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

Majetok spolu

434 747,21

427 240,58

Neobežný majetok spolu

340 625,71

344 945,85

Dlhodobý hmotný majetok

267 474,95

271 795,09

Dlhodobý finančný majetok

73 150,76

73 150,76

Obežný majetok spolu

92 822,05

81 093,29

2 159,38

3 301,17

90 662,67

77 792,12

1 299,45

1 201,44

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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8.2. Zdroje krytia v EUR
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

Vlastné imanie a záväzky spolu

434 747,21

427 240,58

Vlastné imanie

255 600,31

252 137,37

255 600,31

252 137,37

43 185,58

44 223,29

648,00

648,00

30 000,00

29 265,82

Dlhodobé záväzky

1 592,93

1 971,87

Krátkodobé záväzky

5 519,65

6 912,60

Bankové úvery a výpomoci

5 425,00

5 425,00

135 961,32

130 879,92

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

Časové rozlíšenie

8.3. Pohľadávky v EUR
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

7 195,21

9 426,96

8.4. Záväzky v EUR
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Záväzky do lehoty splatnosti

5 519,65

6 912,60

Záväzky po lehote splatnosti

1 592,93

1 971,87
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9. Hospodársky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov v EUR
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

148 017,03

168 053,99

50 – Spotrebované nákupy

24 813,56

23 158,22

51 – Služby

29 145,63

38 643,03

52 – Osobné náklady

75 133,13

84 466,14

224,46

224,46

2 730,13

4 984,27

14 680,07

14 987,60

1 050,05

1 390,27

240,-

200,-

148 693,05

164 591,05

313,04

307,98

122 767,38

124 647,02

4 343,26

895,10

826,35

1 018,24

1,09

0,-

20 441,93

37 722,71

53 – Dane a poplatky
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
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
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/

676,02

-

3 462,94

Hospodársky výsledok v sume -3 462,94 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10. Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a
činnosť obce
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
1 180,50

ÚPSVaR

Rodinné prídavky

ÚPSVaR

Transfer na materiálne výdavky AČ

1 963,93

MV SR

Financovanie nákl.na ús.hlás.pobytu

156,60

a reg.obyvateľov
MV SR

Fin.nákl.starost.o ŽP

ŠÚ SR

Dotácia SODB

41,16
2 463,52

Uvedené transfery boli použité do 31.12.2021 podľa uzavretých zmlúv
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
Transfer skrining COVID-19
15 860,ÚV SR

Transfer NP COVID-19 na MRK

10 096,37

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.1/2015 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

JDS Chyžné

Dotácia na bežné výdavky dôchodcov

Mesto Revúca

Náklady spojené s činnosťou žiakov, ktorí sú

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

400,80,-

členmi záujmových útvarov v CVČ

10.3.Významné investičné akcie v roku 2021
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021:
-

Dokončenie rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice
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10.4.Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Prestavba detského ihriska

10.5.Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Účtovná závierka bola odovzdaná do systému RIS SAM v termíne stanovenom v zákone.
10.6.Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Žiadne.

Vypracovala: Ildikó.Hladonová

Schválil: Peter.Medvec
starosta obce

V Chyžnom dňa 26.05.2022

Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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