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1. Úvodné slovo starostu obce  

 

      Vážené dámy, vážení páni 

      dostávate do rúk Konsolidovanú výročnú správu so štandardnou štruktúrou informácií  

      o hospodárení Obce Vlachovo za rok 2018. 

 

      Poďakovanie patrí všetkým našim zamestnancom, zamestnancom školy, členom     

obecného zastupiteľstva a občanom, ktorí svojim dielom a prácou prispeli k rozvoju obce 

Vlachovo. 

       

2. Identifikačné údaje obce 

Názov:    Obec VLACHOVO 

Sídlo:      Letná 71/12, 049 24  VLACHOVO 

IČO:       328898 

Štatutárny orgán obce:     Ing. Peter Pakes, starosta obce 

Telefón:                            0905 113 259  

Mail:                                obec@vlachovo.eu 

Webová stránka:              www.vlachovo.eu 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:                                    Ing. Peter Pakes 

Zástupca starostu obce:                     Ing. Viliam Klobušník 

Hlavný kontrolór obce:                      Ing. Zuzana Štefániková 

Obecné zastupiteľstvo:                      Ing. Viliam Klobušník 

                Emil Gál 

                                                           Marek Adami 

     Ing. Andrea Hajdúková 

     Denisa Vargová 

     Bc. Juraj Kováč 

     Miloslav Ďurán 
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Komisie:                             

Komisia financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu  

predseda: Marek Adami. 

členovia : Ing. Andrea Hajdúková 

                 Mgr. Jana Teplická 

Komisia pre ochranu verejného poriadku 

predseda: Miloslav Ďurán 

členovia:  JUDr. Ján Klobušník 

                Jaroslav Mihók 

                Ing. Slavomír Labuzík 

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia 

predseda: Ing. Viliam  Klobušník  

členovia: Štefan Bendík  

                Jaroslav Hajdúk 

                 Emil Gál 

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí 

predsedníčka: Bc. Juraj Kováč 

členovia:  Ján Gallo 

                Denisa Gálová 

                Mgr. Marian Kušnier 

                Mgr. Martina Gdovinová              

Komisia podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba 
jej členov. 

Predseda: Ing. Andrea Hajdúková 

Člen: Marek Adami, Bc. Juraj Kováč, 
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Obecný úrad:                    ekonomický pracovník:                  Mgr. Jana Teplická 

                     administratívny pracovník:            Martina Rokfalušiová 

 upratovačka:                 Viera Ondrejčíková 

 zamestnankyne chránenej dielne:   Miroslava Ondrejčíková 

                                                                                                  Božena Ondrejčíková 

                                         zamestnanci na ochranu ŽP:       Jozef Varga  

                                                                                                   Ivan Plačko 

                                                                                                   Danica Teplická 

                                                                                                   Ján Tomko 

                                                                                            

                                                                                             

                                                                                                   

 

Rozpočtové organizácie obce: Základná škola s materskou školou, SNP 239, 049 24  

Vlachovo, IČO: 35545727, Mgr. Ľubomír Hlaváč, školstvo – ZŠsMŠ od 1.- 4. ročníka, tel. 

0909100408, e-mail: zsvlachovo@centrum.sk, webová stránka:  zsvlachovo.edupage.sk, 

hodnota majetku: 6699,78 €, výška vlastného imania: 1260,32 €, výsledok hospodárenia:  

538,61 €. 

   

  

  

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce:  Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce Vlachovo a o potreby jej      

obyvateľov. 

Vízie obce:    Obec Vlachovo chce byť modernou ekonomicky, sociálne a kultúrne 

rozvíjajúcou sa obcou.  Obyvateľom poskytovať kvalitné životné prostredie 

s možnosťami kultúrneho vyžitia a podmienkami na osobnú realizáciu sa 

v rôznych spoločenských a záujmových organizáciách, ktoré sú a budú 

spestrením a oporou života v obci.   

 Obec Vlachovo aj naďalej zabezpečuje harmonický život pre všetkých  svojich  

obyvateľov. 
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Ciele obce:        Obec Vlachovo chce plynule pokračovať v započatej stratégii riadenia obce 

s postupným prínosom nových krokov v oblasti investícií a efektívnych inovácií, 

ktoré by mali pre obec priniesť viac pridanej hodnoty. Aktívne sa zapojiť do 

nového programovacieho obdobia 2014 – 2020, získať a čerpať finančné 

prostriedky zo zdrojov európskej únie na obnovu a rozvoj našej obce 

 

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku   

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá 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.  

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom  rozpočtovom roku je  

rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce.  Vyjadruje samostatnosť 

hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy 

k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce ako aj 

k obyvateľom žijúcim na území obce. Obsahuje tiež zámery a ciele, ktoré obec realizuje 

z výdavkov svojho rozpočtu.   

Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. Predkladaná výročná správa sa vyhotovuje v zmysle § 20 uvedeného zákona.  

 

 

5.1 Geografické údaje 

Geografická poloha obce :    Obec Vlachovo leží v okrese Rožňava, východnej časti 

Slovenskej republiky, v Košickom kraji. Územie obce Vlachovo leží v Slovenskom Rudohorí, 

20 km severovýchodne od Rožňavy.  

Susedné mestá a obce :    mesto Dobšiná, obec Vyšná Slaná, obec Gočovo, obec Kobeliarovo 

a obec Mlynky – časť Rakovec. 

Celková rozloha obce :   3728 ha 

Nadmorská výška :       od 390 do 1278 m, v strede obce 397 m. 

 

5.2 Demografické údaje  

Hustota  a počet obyvateľov :       Vývoj počtu obyvateľov: 
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Dátum Počet obyvateľov 

31.12.2010 855 

31.12.2011 862 

31.12.2012 870 

31.12.2013 863    

31.12.2014 844 

31.12.2015 828 

31.12.2016 821 

31.12.2017 809 

31.12.2018 802 

 

Národnostná štruktúra :   Na základe výsledkov sčítania obyvateľov, domov, bytov v roku 

2011   v obci žije:                                  slovenská národnosť    839  obyvateľov 

                                                               maďarská národnosť       3  obyvatelia 

                                                               nezistená národnosť       24 obyvateľov. 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :    Náboženská štruktúra obce 

Vlachovo na základe výsledkov sčítania v roku 2011 je nasledovná: 

              evanjelická cirkev augsburského vyznania         571 obyvateľov 

                                        evanjelická cirkev metodistická                               8 obyvateľov 

 rímskokatolícka cirkev                                           87 obyvateľov 

                                        gréckokatolícka cirkev                                             2 obyvatelia 

                                        reformovaná   kresťanská cirkev                             5 obyvatelia 

                                        náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia           1 obyvateľ 

5.3 Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci :  V obci Vlachovo žije  519 obyvateľov v produktívnom veku, čo je 

od 18 do 62 rokov. Dlhodobo nezamestnaných obyvateľov obce Vlachovo k 31.12.2018 bolo 

13, čo predstavuje mieru nezamestnanosti 2,50 %. Denne dochádza za prácou do okresného 

mesta Rožňava veľa obyvateľov. Sú zamestnaní v štátnej správe, zdravotníctve,  školstve a iné. 

Mnoho občanov chodí za prácou do zahraničia – Rakúsko, ČR, Nemecko,  Anglicko a pod.  

Nezamestnanosť v okrese : V okrese Rožňava bola miera nezamestnanosti  13,92 % čo je  

4763 uchádzačov o zamestnanie. 

Vývoj nezamestnanosti :  Miera nezamestnanosti v obci sa oproti minulému roku zvýšila 

o 3,53 %, čo je o 6 obyvateľov obce. Miera nezamestnanosti v okrese Rožňava je zasa nižšia 

o 4,7 %, čo je 2457 uchádzačov o zamestnanie. 
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5.4 Symboly obce 

Erb obce :  V zelenom štíte s prekríženia porísk strieborných baníckych kladiviek – bicieho 

a odvráteného rozpájacieho – nahor a do bokov vyrastajúce zlaté trojlisté výhonky, bočné 

s dlhšími a nadol skrútenými strednými lístkami, a to všetko sprevádzané strieborným 

zlatostredým šesťlupeňovým bezkalíšnym kvietkom v päte štítu.  

    Vlajka obce :  Sedem pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, zelenej, žltej, zelenej, žltej, 

zelenej, žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, 

siahajúcimi do tretiny jej listu. 

 

5.5 História obce  

 Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1427. Podľa historika Ladislava Bartholomaeidesa 

však obec vznikla skôr,  pretože baníci pri hľadaní rúd postupovali údolím od juhu na sever, 

kde objavili bohatšie rudné zásoby. Z pôvodnej malej osady vznikla obec, ktorá až od začiatku 

15. storočia bola čisto baníckou. Od začiatku 15. storočia začalo panstvo pozývať do málo 

osídlených oblastí valachov. Už pred rokom 1426 dosídlili obec. V 16. storočí nastáva panstvo 

Bubekovcom a po nich nastupuje panstvo Andrásyovcov.  

Názov obce: Obec Vlachovo sa prvý krát spomína v roku 1427 ako Alahpathaka – 

Lampertfalva.  V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil nasledovne: z roku 1470 

Olahpathaka, z roku 1556 – Vlahowa, z roku 1584 – Villa Lamperti, z roku 1597 – 

Olachpataka alias Lampertsdorf, z roku 1598 – Vlachy Pataka, z roku 1773 – Wlachowecz, 

z roku 1808 – Wlachow, z roku 1920 – Vlachovo. 

 

5.6 Pamiatky  

Evanjelický kostol z 15. storočia s oltárom z roku 1880 

Huta Karol – technická pamiatka európskeho významu z roku 1843 

Kaštieľ rodiny Andrássyovcov 

Grófska ľadovňa 

Pamätník SNP a protifašistického odboja postavený v roku 1984 

 

5.7 Významné osobnosti obce: 

K významným osobnostiam obce patrí  rodina Meličkovcov. Učiteľ Michal Meličko sa 

narodil v rodine roľníka Jána Meličku. Michal Meličko bol otcom učiteľa, hudobníka Jána 

Meličku a starým otcom herečky, národnej umelkyne Hany Meličkovej. 
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

        V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola s materskou   

školou vo Vlachove. Vznikla v roku 1963. Ako samostatný právny subjekt pôsobí od roku 

2002. Základná škola 1.-4. ročník a materská škola sídlia v jednej budove. Z originálnych 

kompetencií obec financuje materskú školu, školský klub a školskú jedáleň. Z prenesených 

kompetencií financuje štát základnú školu. Túto kompetenciu dofinancuje aj obec 

z originálnych kompetencií. ZŠ s MŠ navštevuje 33 žiakov. Žiaci základnej školy sú 

spojení v jednej triede – 1.,2.,3., a 4. ročník. Základnú školu navštevuje 20 žiakov 

a materskú školu navštevuje 13 detí.   

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

bude     orientovať na zvyšujúci počet detí navštevujúcich základnú a materskú školu. 

  

6.2.  Zdravotníctvo 

      Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje lekárska ambulancia pre deti a dorast. Bola 

zriadená  v roku 2004. Lekárska ambulancia pre dospelých  bola zrušená v roku 2017 

z dôvodu dlhodobej PN lekárky pre dospelých, lekárka pre deti a dorast ordinuje trikrát 

týždenne. Taktiež sú v obci zriadené masérske a relaxačné služby, ktoré čiastočne 

financujeme v rámci chránenej dielne UPSVaR-om v Rožňave. V chránenej dielni 

zamestnávame dve pracovníčky. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej   

starostlivosti sa bude orientovať na udržanie ordinácie lekárov pre deti a dorast a udržanie 

chránenej dielne. 

   

6.3.  Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : Obec Vlachovo, Klub  dôchodcov vo 

Vlachove, OZ Stromíš Vlachovo, MO Matice slovenskej vo Vlachove,  Evanjelický 

cirkevný zbor vo Vlachove, Motocross team Vlachovo a Motosort team vo Vlachove. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

sa bude orientovať na rozvoj uvedených organizácií. V obci sa budú organizovať Dni obce 

Vlachovo, Jozefovské jarné spevy, Gubajka, Deň matiek, Hostina, Úcta k starším, Výstup 

na Stromíš, Vlachovskie hry, motocrossové preteky a rôzne kultúrne a spoločenské akcie. 
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      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

sa bude orientovať na rozvoj kultúrnych aktivít v obci. 

 

6.4.  Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : Maloobchodnú sieť v obci tvoria tri 

predajne s rozličným tovarom. Dva predajne vlastnia súkromní podnikatelia z obce – Jozef 

Elexa, kpt. Nálepku 200 a Milan Genčanský, Letná 37. Jednu predajňu vlastní 

a prevádzkuje spotrebné družstvo „COOP Jednota“ Revúca. 

Stravovacie služby v obci zabezpečuje reštauračné zariadenie firmy Strešint – Milan   

Genčanský, Letná 37.  Možnosť poskytnutia stravy pre verejnosť je aj v školskej jedálni, 

ktorá dováža stravu z Nižnej Slanej. 

Ubytovacie služby sú poskytované celoročne firmou Strešint – Milan Genčanský, Letná 37, 

Vlachovo  v ubytovacom zariadená Motel pod Stromíšom“. 

Najvýznamnejšiu poľnohospodársku výrobu v obci zabezpečuje Poľnohospodárske 

družstvo Vlachovo. Zaoberá sa rastlinnou výrobou a chovom dobytka a oviec. Zamestnáva 

24 stálych zamestnancov a 16 zamestnancov na dohodu z okresu Rožňava. 

     Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci 

sa bude orientovať na rozvoj maloobchodných predajní, stravovacích a ubytovacích 

služieb. 

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 

Obec 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 Vlachovo na rok 2018 bol zostavený ako 

prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako  

schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2017 uznesením č. 53/2017. 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 26.10.2018 uznesením č. 94/2018. 
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- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 01/2018, 02/2018 zamestnancom 

obce dňa 10.12.2018. 

- druhá zmena  schválená rozpočtovým opatrením č. 01/2018, 02/2018 starostu dňa 

10.12.2018. 

 

  
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018   

  
Schválený 
rozpočet  

 

 
Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 
k 31.12.2018 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 390920,00 1038407,32 1026694,80 98,87  
z toho :     
Bežné príjmy 368165,00 425470,39 422989,83 99,42 
Kapitálové príjmy 0,00 428025,47 419223,37 97,94 
Finančné príjmy 20020,00 182135,46 182135,46 100,00 
Príjmy RO s právnou  
subjektivitou 

2735,00 2776,00 2346,14 84,52 

Výdavky celkom 380147,00 1016229,39 957795,19 94,25 
z toho :     
Bežné výdavky 213530,00 264004,96 262492,99 99,42 
Kapitálové výdavky 27930,00 585672,43 529629,94 90,43 
Finančné výdavky 36000,00 34680,00 34680,00 100,00 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

102687,00 131872,00 130992,26 99,33 

Rozpočet obce  10773,00 22177,93 68899,61  
 

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018  

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2018 

 
 
Bežné  príjmy spolu 425335,97
z toho : bežné príjmy obce  422989,83

             bežné príjmy RO 2346,14

Bežné výdavky spolu 393485,25
z toho : bežné výdavky  obce  262492,99

             bežné výdavky  RO 130992,26

Bežný rozpočet 31850,73
Kapitálové  príjmy spolu 419223,37
z toho : kapitálové  príjmy obce  419223,37

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 529629,94
z toho : kapitálové  výdavky  obce  529629,94

             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet  -110406,57
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Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -78555,84
Vylúčenie z prebytku  49695,80
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -28860,04
Príjmy z finančných operácií 182135,46

Výdavky z finančných operácií 34680,00

Rozdiel finančných operácií 147455,46
PRÍJMY SPOLU   1026694,80
VÝDAVKY SPOLU 957795,19
 Hospodárenie obce 68899,62
 Vylúčenie z prebytku 50150,85
Upravené hospodárenie obce 18748,77

 
Schodok rozpočtu v sume 78555,84 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 49695,80 EUR  bol v rozpočtovom roku 2018 
vysporiadaný : 
 

- z finančných operácií  147455,46  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 upravuje  o : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  3,80 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  3,80 EUR 
b) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. 

o sociálnom fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet 
v banke) v sume         455,05 EUR 

c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 49692 €, a to na: 

- rekonštrukciu hasičskej zbrojnice ( 30 000 €), rekonštrukciu šatní v ZŠ (10 000 €), 
výstavbu detského ihriska (9 692 €) 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Zostatok  finančných operácií v sume  147455,46EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 78552,04EUR 
 
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 18 748,77  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 18 748,77 EUR  
  
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 
18 748,77EUR.  
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7.3 Rozpočet na roky 2019 - 2021      

 Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Rozpočet   
na rok 2019 

Rozpočet 
 na rok 2020 

Rozpočet 
 na rok 2021 

Príjmy celkom 1026694,80 1187574,30 408894,00 40918,20 
z toho :     
Bežné príjmy 422989,83 409540,97 396874,00 397162,00 
Kapitálové príjmy 419223,37 458620,62 10000,00 10000,00 
Finančné príjmy 182135,46 319412,71 20,00 20,00 
Príjmy RO s právnou 
subjektivitou 

2346,14 2000,00 2000,00 2000,00 

 
 Skutočnosť 

k 31.12.2018 
Rozpočet   

na rok 2019 
Rozpočet 

 na rok 2020 
Rozpočet 

 na rok 2021 

Výdavky celkom 957795,19 1187574,30 378976,00 375261,00 
z toho :     
Bežné výdavky 262492,99 382560,97 340976,00 341061,00 
Kapitálové výdavky 529629,94 472620,62 0,00 0,00 
Finančné výdavky 34680,00 332392,71 38000,00 34200,00 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

130992,26 113215,72 113650,00 114735,00 

 
 
8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú 

jednotku a konsolidovaný celok 

 

8.1 Majetok 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Majetok spolu 1579213,53 1844826,54 

Neobežný majetok spolu 1550498,72 1765777,04 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 1355407,90 1570686,22 

Dlhodobý finančný majetok 195090,82 195090,82 

Obežný majetok spolu 28348,57 78449,23 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  2641,09 3108,96 

Finančné účty  25707,48 75340,27 
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  366,24   600,27   

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Majetok spolu 1580473,85 

 

1847816,09 

 

Neobežný majetok spolu 1550498,72 1765777,04 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 1355407,90 1570686,22 

Dlhodobý finančný majetok 195090,82 195090,82 

Obežný majetok spolu 29488,89 81438,78 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky    

Krátkodobé pohľadávky  2693,69 3108,96 

Finančné účty  26795,20 78329,82 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  486,24 600,27 

 

8.2 Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Skutočnosť 
k  31.12.2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1579213,53 1844826,54 

Vlastné imanie  574483,78 601868,93 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  574483,78 601868,93 

Záväzky 349087,40 320388,92 
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z toho :   

Rezervy  888,00 888,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 15,00 49695,80 

Dlhodobé záväzky 1496,07 455,05 

Krátkodobé záväzky 201993,33 1802,44 

Bankové úvery a výpomoci 144695,00 267547,63 

Časové rozlíšenie 655642,35 922568,69 

 
 
b) za konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Skutočnosť 
k  31.12.2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1580473,85 1847816,09 

Vlastné imanie  566407,30 595987,40 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  566407,30 595987,40 

Záväzky 358424,20 329260,00 

z toho :   

Rezervy  888,00 888,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 15,00 49695,80 

Dlhodobé záväzky 2538,33 1392,99 

Krátkodobé záväzky 210287,87 9735,58 

Bankové úvery a výpomoci 144695,00 157532,63 

Časové rozlíšenie 655642,35 922568,69 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
      Obec zabezpečila prírastky dlhodobého majetku: rekonštrukcia budovy Obecného úradu, 
rekonštrukcia chodníka na ul SNP, rekonštrukcia cesty k Jednote, spojovaciu cestu Kamenná – 
Letná – most, odvodňovacie systémy v obci, oporný múrik v „Uliške“, zakúpenie automobilu 
Fiat Ducato. Úbytky dlhodobého majetku v roku 2018 neboli.  
      Obec prijala dlhodobé bankové úvery v roku 2018 vo výške 91 000,-  Eur a krátkodobý 
úver vo výške 66 532,63 €. 

 
 
8.3 Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 
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Pohľadávky  Zostatok  
k 31.12 2017 

Zostatok  
k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   2093,59 129,36 

Pohľadávky po lehote splatnosti   547,50 2979,60 

 
b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok  
k 31.12 2017 

Zostatok  
k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   2146,19 129,36 

Pohľadávky po lehote splatnosti   547,50 2979,60 

 
 
8.4 Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok  
k 31.12 2017 

Zostatok  
k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   203489,40 2257,49 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 
b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok  
k 31.12 2017 

Zostatok  
k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   212826,20 11128,57 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 
 
 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
       Pohľadávky v obci nenarastali ani nepoklesávali v rozsiahlej hodnote ale záväzky obce 
poklesli pretože bola uhradená faktúra za práce na OcU vo výške 176042,06 Eur pre firmu 
Hydros Bánovce. 
 
 

9. Hospodársky výsledok  za 2018 - vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2017 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Náklady 412152,44 449759,60 

50 – Spotrebované nákupy 39739,37 43536,30 
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51 – Služby 83165,54 60508,09 

52 – Osobné náklady 115534,53 125168,54 

53 – Dane a  poplatky 119,46 16,00 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

5239,51 19026,45 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

93488,18 115272,98 

56 – Finančné náklady 4111,81 6389,09 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 
z odvodov príjmov 

70754,04 79842,15 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy 432650,21 476111,25 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 6051,88 4382,67 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

268719,58 297929,89 

64 – Ostatné výnosy 7495,82 9209,25 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

4256,91 6719,43 

66 – Finančné výnosy 409,99 2832,79 

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 

145716,03 155037,22 

Hospodársky výsledok 
/ + kladný HV, - záporný HV / 

20497,77 26351,65 

 

Hospodársky výsledok /kladný, v sume 26351,65 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov:  obec vykazuje významné rozdiely v nákladoch obce t.j. v službách a v  odpisoch, 

rezervách a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a vo výnosoch obce t.j. výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach. 

 



 19

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Náklady 465738,86 505053,99 

50 – Spotrebované nákupy 56847,11 63827,54 

51 – Služby 90643,36 69506,31 

52 – Osobné náklady 202991,35 225606,13 

53 – Dane a  poplatky 120,46 136,00 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

5641,71 19315,65 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

93488,18 115272,98 

56 – Finančné náklady 4332,55 6589,38 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 
z odvodov príjmov 

11674,14 4800 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy 486775,24 533671,45 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 9533,71 6525,06 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

268719,58 297929,89 

64 – Ostatné výnosy 8031,34 11057,77 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

4256,91 6719,43 

66 – Finančné výnosy 409,99 2832,79 

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 

195823,71 208606,51 

Hospodársky výsledok 
/ + kladný HV, - záporný HV / 

21036,38 28617,46 

 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov:  obec nevykazuje vysoké náklady a výnosy v porovnaní s minulým rokom. 
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10. Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2018 obec, rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v EUR  

MF SR evidencia obyvateľstva, voľby, CO 1189,15 

DPO vybavenie PO 3000,00 

UPSVaR chránená dielňa, ochrana ŽP, hmotná núdza 42589,20 

MV SR školstvo 55953,00 

Združenie Horného 

Gemera 

obecné akcie 166,70 

Environmentálny 

fond 

odvodňovacie systémy v obci 70000,00 

Environmentálny 

fond 

rekonštrukcia Spoločenského klubu obce 100000,00 

Slovenská 

informačná 

a energetická 

agentúra 

rekonštrukcia Obecného úradu 165417,80 

Pôdohospodárska 

platobná agentúra 

rekonštrukcia chodníka na SNP 38059,98 

PPA rekonštrukcia cesty k Jednote 35507,99 

Ministerstvo financií Spojovacia cesta Letná – Kamenná - most 10000,00 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

a) obec 
-  Rekonštrukcia odvodňovacích systémov obci Vlachovo, 
-  Vybavenie požiarnej ochrany 
-  prenesené kompetencie v školstve 
-  Rekonštrukcia Spoločenského klubu obce 
-  Rekonštrukcia Obecného úradu 
-  Rekonštrukcia chodníka na ul. SNP 
-  Rekonštrukcia cesty k Jednote 
-  Spojovacia cesta Letná a Kamenná - most 
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b) rozpočtová organizácia 
-  zakúpenie novej počítačovej techniky pre žiakov ZŠ 

 
10.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2011 zo dňa 

13.9.2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 
 prostriedkov v EUR 

MOTOSPORT automobilová činnosť 1000,00 

MOTOCROSS autokrosová činnosť  1000,00 

OZ STROMÍŠ zachovávanie ľudových tradícií 1000,00 

TJ FO činnosť futbalového oddielu 1800,00 

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2018 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018: 
     a) obec 

- Rekonštrukcia Spoločenského domu obce – výmena strechy, okien, dverí. 
- Premostenie ulíc Kamenná – Letná - most 
- Rekonštrukcia chodníka na ul. SNP 
- Odvodňovacie žľaby v obci na ul. Osloboditeľov a Kúpeľnej 
- Asfaltovanie cesty ku Jednote 
- Vybudovanie oporného múrika v „Uliške“ 

 
      b) rozpočtová organizácii 

- zakúpenie novej počítačovej techniky pre žiakov ZŠ 
 

 
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

a) obec 
-  Zateplenie Spoločenského domu obce 
-  Rekonštrukcia Domu smútku 
-  Rozšírenie kamerového systému v obci Vlachovo 
-  Oprava plotu v „Uliške“ 
-  Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice 
-  Výstavba Humna 
-  Rekonštrukcia Kultúrneho domu – prístavby 
-  Vybudovanie Zberného dvora  
-  Detské ihrisko – nové herné prvky 
-  Rekonštrukcia Pomníka SNP pri OÚ 
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10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nevedie súdny spor. 

 

Vypracoval:     Mgr. Jana Teplická                                  Schválil: Ing. Peter Pakes 

 

Vo Vlachove, dňa 19.07.2019 

 

Prílohy: 
 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
 Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke  
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov 

a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  
 Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke  


