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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 2015. 

 

      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, 049 24  Vlachovo  

IČO:                                                       00328898 

Štatutárny orgán obce:                           Ing. Peter Pakes, starosta obce 

Telefón:                                                  058/7883271         

Mail:                                                       obec vlachovo    

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 

           Mgr. Juraj Kováč 

 Ing. Slavomír Labuzík 
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     Ing. Marek Hronec 

     Mgr. Eva Teplická 

     Marek Adami 

     Miloslav Ďurán 

Komisie:                             Komisia financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu 

 Predseda:  Ing. Marek Hrocnec 

 Členovia:   Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková 

           Komisia pre ochranu verejného poriadku 

 Predseda:  Ing. Slavomír Labuzík 

 Členovia:  Miloslav Ďurán, JUDr. Ján Klobušník, Jaroslav Mihók 

           Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia  

                                          Predseda:  Ing. Viliam Klobušník 

 Členovia:  Štefan Bendík, Jaroslav Hajdúk 

                                  Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí 

 Predseda:  Mgr. Eva Teplická 

 Členovia:  Mgr. Juraj Kováč, Mgr. Marian Kušnier, Mgr. Martina

 Gdovinová, Mgr. Martina Gálová.  

  

Obecný úrad:                     ekonomický pracovník:             Ing. Renáta Lešková 

                     administratívny pracovník:        Bc. Jana Teplická 

 upratovačka:             Viera Ondrejčíková 

 zamestnankyne chránenej dielne:   Miroslava Ondrejčíková 

                                                                                                  Božena Ondrejčíková 

                                         zamestnanci na ochranu ŽP:      Vladimír Labuzík 

        Jozef Varga   

 

 

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

Vlachovo, IČO: 35545727, Mgr. Ľubomír Hlaváč, tel. 0911570904, e-mail: 

zsvlachovo@centrum.sk, webová stránka:  zsvlachovo.edupage.sk, hodnota majetku: 8447,96 

€, výška vlastného imania: -7653,18 €, výsledok hospodárenia: -7653,18 €. 
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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. 

 

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.   
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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 :  mestom 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: 

                                                    

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 

 

 

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: 
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              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  539 obyvateľov v produktívnom veku, čo je od 

18 do 62 rokov. Nezamestnaných je 34 obyvateľov, čo predstavuje mieru nezamestnanosti 6,31 

%. Denne dochádza za prácou do okresného mesta Rožňava veľa obyvateľov. Sú zamestnaní 

vo verejnej správe, zdravotníctve a školstve. Mnoho občanov chodí za prácou do zahraničia – 

Rakúsko, ČR, Nemecko,  Anglicko a pod.  

Nezamestnanosť v okrese : V okrese Rožňava bola miera nezamestnanosti  25,97 %, čo je  

6596 uchádzačov o zamestnanie. Ekonomicky aktívnych obyvateľov okresu je 30 562. 

  

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.  
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   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. 

 

 

6. Plnenie funkcií  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 35 žiakov. Žiaci základnej školy sú 

spojení v jednej triede – 1.,2.,3., a 4. ročník. Základnú školu navštevuje 16 žiakov 

a materskú školu navštevuje 19 detí.   

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

orientovať na zvyšujúci počet detí navštevujúcich základnú a materskú školu. 
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6.2.  Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú lekárske ambulancie pre deti a dospelých. Boli 

zriadené  v roku 2004. Lekárka pre dospelých  ordinuje raz týždenne, 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 dospelých 

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 bude organizovať 

Vlachovský remeselnícky jarmok, Jozefovské jarné spevy, Gubajka, Deň matiek, 

motocrossové preteky a rôzne kultúrne a spoločenské akcie. 

 

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. Spotrebné družstvo „COOP 

Jednota“ Revúca vlastní jednu predajňu. 

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 v Nižnej Slanej. 

Ubytovacie služby sú poskytované celoročné firmou Strešint – Milan Genčanský, Letná 

37, Vlachovo  v ubytovacom zariadená Motel pod Stromíšom“. 

Najvýznamnejšiu poľnohospodársku výrob v obci zabezpečuje Poľnohospodárske 

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

26 občanov 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. 
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

     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.  

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2014 uznesením č.1/2014, 

bod F/4. 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 8. 9. 2015 uznesením č. 5/2015, bod B/1 

- druhá zmena schválená dňa 14.12.2015   uznesením č.6/2015, bod B/1 

 

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2015 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 243121,33 330899,00 331311,07 100,12 % 

z toho :     

Bežné príjmy 239621,33 307977,00 308116,41 100,04 % 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

Finančné príjmy 2500,00 21102,00 21101,66 99,99 % 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
1000,00 1800,00 2093,00 116,28 % 

Výdavky celkom 243121,33 330899,00 284852,26 86,08 % 

z toho :     

Bežné výdavky 158231,50 203535,00 188639,87 92,68 % 

Kapitálové výdavky 2500,00 38323,00 4719,00 12,31 % 

Finančné výdavky 6020,00 6020,00 6012,79 99,88 % 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
76369,83 83021,00 85480,60 102,96 % 

Rozpočet obce  243121,33 330899,00   
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7.2.  Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 310209,41 

z toho : bežné príjmy obce  308116,41 

             bežné príjmy RO 2093,00 

Bežné výdavky spolu 274120,47 

z toho : bežné výdavky  obce  188639,87 

             bežné výdavky  RO 85480,60 

Bežný rozpočet 36088,94 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 4719,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  4719,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -4719,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 31369,94 

Vylúčenie z prebytku  3,40 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 31366,54 

Príjmy z finančných operácií 21101,66 

Výdavky z finančných operácií 6012,79 

Rozdiel finančných operácií 15088,87 
PRÍJMY SPOLU   331311,07 

VÝDAVKY SPOLU 284852,26 

Hospodárenie obce  46458,81 
Prebytok hospodárenia – mimorozpočtový príjem 211,15 

Upravené hospodárenie obce 46669,96 

 

Prebytok rozpočtu v sume 31 369,94 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 v sume 3,40 EUR  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu 31 366,54 EUR  

 

Zostatok  finančných operácií v sume 15 088,87 EUR, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu               15 088,87 EUR  

         

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

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

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume   3,40  EUR, a to na :  
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- dopravné                                                            3,40      EUR 

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.  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 

vo výške 46 455,41. EUR.  

  

  

7.2 Rozpočet na roky 2016 - 2018      

 Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Rozpočet   

na rok 2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Príjmy celkom 331311,07 336867,00 310744,00 314690,00 

z toho :     

Bežné príjmy 308116,41 313847,00 308724,00 312670,00 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 21101,66 21020,00 20,00 20,00 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
2093,00 2000,00 2000,00 2000,00 

 Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Rozpočet   

na rok 2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Výdavky celkom 284852,26 336867,00 310744,00 314690,00 

z toho :     

Bežné výdavky 188639,87 224978,00 223284,00 224735,00 
Kapitálové výdavky 4719,00 21020,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 6012,79 0,00 0,00 0,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
85480,60 90869,00 87460,00 89955,00 

 

 

 

 

 

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 31.12.2014 

Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Predpoklad 

na rok 2016 

Majetok spolu 943238,33 934939,57 963978,39 

Neobežný majetok spolu 909293,12 882275,49 925290,82 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 714202,30 687184,67 730200,00 

Dlhodobý finančný majetok 195090,82 195090,82 195090,82 
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Obežný majetok spolu 33077,64 51796,51 37820,00 

z toho :    

Zásoby 1136,83 77,35 150,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  9629,63 4174,66 2670,00 

Finančné účty  22311,18 47544,50 35000,00 

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

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

Časové rozlíšenie  867,57 867,57 867,57 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Predpoklad 

na rok 2016 

Majetok spolu 944659,27 936351,16 996180,00 

Neobežný majetok spolu 909293,12 882275,49 954955,00 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 714202,30 687184,67 759864,18 

Dlhodobý finančný majetok 195090,82 195090,82 195090,82 

Obežný majetok spolu 34133,66 52660,72 39725,00 

z toho :    

Zásoby 1136,83 77,35 125,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  9878,20 4174,66 3600,00 

Finančné účty  23118,63 48408,71 36000,00 

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

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

Časové rozlíšenie  1232,49 1414,95 1500,00 

 

8.2 Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Skutočnosť 

k  31.12.2015 

Predpoklad 

na rok 2016 

Vlastné imanie a záväzky spolu 943238,33 934939,57 963978,39 



 14 

Vlastné imanie  511893,32 525617,90 531442,39 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  511893,32 525617,90 531442,39 

Záväzky 18467,30 13939,10 22186,00 

z toho :    

Rezervy  3301,77 768,00 324,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 19,80 3,40 6,00 

Dlhodobé záväzky 721,41 894,71 256,00 

Krátkodobé záväzky 8411,53 12272,99 3600,00 

Bankové úvery a výpomoci 6012,79 0,00 18000,00 

Časové rozlíšenie 412877,71 395382,57 410350,00 

 

b) za konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Skutočnosť 

k  31.12.2015 

Predpoklad 

na rok 2016 

Vlastné imanie a záväzky spolu 944659,27 936351,16 996180,00 

Vlastné imanie  505189,29 517964,72 550384,00 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  505189,29 517964,72 550384,00 

Záväzky 26227,35 22456,49 34436,00 

z toho :    

Rezervy  3301,77 768,00 805,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 19,80 3,40 6,00 

Dlhodobé záväzky 1613,76 1758,92 1325,00 

Krátkodobé záväzky 15279,23 19926,17 14300,00 

Bankové úvery a výpomoci 6012,79 0,00 18000,00 

Časové rozlíšenie 413242,63 395929,95 411360,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:  

- úbytky na majetku sú z dôvodu odpisovania dlhodobého majetku 

- prírastky na majetku sú z dôvodu získania majetku od štátu prostredníctvom rôznych 

projektov 

- dlhodobé bankové úvery  prijaté obcou na prefinancovanie získania majetku od štátu 

-  krátkodobé bankové úvery neboli obcou prijaté 
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8.3 Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31.12 2014 

Zostatok  

k 31.12 2015 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   9629,63 4174,66 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 778,54 

 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31.12 2014 

Zostatok  

k 31.12 2015 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   9878,20 4174,66 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 778,54 

 

8.4 Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2014 

Zostatok  

k 31.12 2015 

Záväzky do lehoty splatnosti   9132,94 13167,70 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2014 

Zostatok  

k 31.12 2015 

Záväzky do lehoty splatnosti   26227,35 22456,49 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- pokles pohľadávok bol spôsobený zaúčtovaním opravných položiek k daňovým 

príjmom a zinkasovaním daňových príjmov a nedaňových príjmov obce 

- nárast záväzkov bol spôsobený ZŠsMŠ, ktorá neuhrádzala svoje záväzky z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov 
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9. Hospodársky výsledok  za 2015 - vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2014 

Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Predpoklad 

rok 2016 

Náklady 255774,30  279704,83 285900,00 

50 – Spotrebované nákupy 31362,38 47861,49 48500,00 

51 – Služby 40055,62 43838,55 44000,00 

52 – Osobné náklady 75430,01 90544,31 95000,00 

53 – Dane a  poplatky 0,00 87,00 100,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

1613,99 1711,69 1800,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

43119,62 27781,04 27000,00 

56 – Finančné náklady 4616,32 1832,70 2500,00 

57 – Mimoriadne náklady 4965,98 4965,98 5000,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

54610,38 61082,07 62000,00 

59 – Dane z príjmov 1,16 0,00 0,00 

Výnosy 267881,49 294581,57 298230,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

3676,54 6276,52 7000,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

201838,14 225064,47 226500,00 

64 – Ostatné výnosy 7955,02 6487,22 6500,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

2066,95 2653,77 2700,00 

66 – Finančné výnosy 1072,17 15,10 30,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

51272,67 54084,49 55500,00 
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zriadených obcou alebo VÚC 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV 

/ 

12106,03 14876,74 12330,00 

 

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 14876,74 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:  

- zvýšenie nákladov na spotrebu materiálu  z dôvodu, obnovy kancelárskych priestorov, 

zakúpenie počítača, zakúpenie záclon do klubu dôchodcov, zakúpenie stolov s stoličiek 

do kultúrneho domu 

- zvýšenie osobných nákladov, z dôvodu zamestnávania nezamestnaných z obce 

prostredníctvom UPSVaR 

- vyššie náklady na poskytnutie transferu pre ZŠsMŠ na originálne kompetencie 

- zníženie finančných nákladov bolo z dôvodu, že obec v roku 215 nečerpala úver  

- vyššie tržby za vlastné výkony – inkasovanie cintorínskeho poplatku 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Predpoklad 

rok 2016 

Náklady 288642,35 311000,35 314420,00 

50 – Spotrebované nákupy 44183,66 63189,06 64000,00 

51 – Služby 46132,34 52453,89 53000,00 

52 – Osobné náklady 139567,62 154093,72 155000,00 

53 – Dane a  poplatky 344,50 140,50 150,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

1613,99 1751,57 1700,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

43119,62 27781,04 28500,00 

56 – Finančné náklady 4813,48 2027,72 2500,00 

57 – Mimoriadne náklady 4965,98 4965,98 4970,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

3900,00 4596,87 4600,00 

59 – Dane z príjmov 1,16 0,00 0,00 

Výnosy 294744,68 324860,23 326675,00 
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60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

5973,20 9649,29 10500,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

201838,14 225064,47 225500,00 

64 – Ostatné výnosy 9207,21 6487,22 6500,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

2066,95 2653,77 2650,00 

66 – Finančné výnosy 1074,36 15,19 25,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

74584,82 80990,29 81500,00 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV/ 

6102,33 13859,88 12255,00 

 

  

10. Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2015 obec  prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

OU Rožňava voľby 511,59  

OU Košice životné prostredie 82,00  

UPSVaR Ra chránená dielňa 13238,20 

UPSVaR Ra aktivačná činnosť 6890,30 

OU Rožňava CO 187,20 

UV SR Ba stoly a stoličky do KD 8000,00 

UPSVaR Ra hmotná núdza 498,36 

KÚ Košice prenesené kompetencie - školstvo 26869,00 

KU Košice vzdelávacie poukazy 390,00 

KU Košice cestovné pre dochádzajúcich žiakov 426,60 

KU Košice MŠ 977,00 
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KU Košice social. znevýhodnené prostredie 247,00 

OU Rožňava evidencia obyvateľstva 288,75 

UPSVaR Ra sociálna práca 2979,58 

UPSVaR Ra ochrana ŽP 1518,14 

MS Rožnava, 

Brantner 

Rim.Sobota, 

PD Vlachovo, 

PZ Vlachovo 

vydanie knihy „Nestratené roky obce 

Vlachovo“ 

160,00 

150,00 

 

200,00 

200,00 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

Obec prijala granty a transfery od uvedených organizácií. Najvýznamnejšie z nich sú  granty na 

zakúpenie stoličiek a stolov do KD, transfery na chod chránenej dielne, sociálnych 

pracovníkov, pracovníkov pri ochrane ŽP a transfery na prenesené kompetencie v školstve – 

chod ZŠ 

 

 

 

10.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.2/2011 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ 

dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

TJ Vlachovo činnosť futbalového oddielu 2700,00 

OZ Stromíš nákup čižiem, cestovné na vystúpenie 500,00 

Motosport 

Team 

Vlachovo 

nákup pneumatík 300,00 

   

 

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2015 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015: 

Obec v roku 2015 zakúpila traktor pre kosenie verejnej zelene za hodnotu 1990,- €, kosiace 

zariadenie za hodnotu 309,- €, zabezpečila projektovú dokumentáciu na opravu Spoločenského 

domu obce Vlachovo za hodnotu 1380,- € a zabezpečila vyčistenie studne na kúpalisku za 

1040,- €. 
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10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

a/  rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov 

b/  rekonštrukcia a modernizácia ubytovne, areálu kúpaliska a bazénov 

c/  asfaltové úpravy miestnych komunikácií 

d/  rekonštrukcia (zateplenie a oprava strechy) – Spoločenský dom obce Vlachovo 

e/  rekonštrukcia budovy Základnej školy vo Vlachove (oprava strechy a výmena okien) 

f/  úprava verejného priestranstva okolo Kamenného potoka 

g/ výstavba nájomných bytov 

 

 

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 žiadny súdny spor. 

 

 

 

Vypracoval:  Ing. Renáta Lešková                                                 Schválil:   Ing. Peter Pakes 

                                                                                                                          starosta obce 

 

 

V o Vlachove,  dňa 28.6.2016 

 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov 

a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  

 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke  


