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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 2021. 

Obec Vlachovo plní všetky samosprávne povinnosti ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 369/1990 zb. 

o obecnom zriadení. Je to hlavne správa vecí verejných, starostlivosť o majetok obce, zabezpečenie 

dostatočnej a kvalitnej infraštruktúry obce, starostlivosť o občanov v oblasti sociálnej, kultúrnej a 

spoločenskej a starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia. 

V rámci napĺňania a rozvoja hospodárskej oblasti sa začiatkom roka 2020 začala  rekonštrukcia  

kultúrnemu domu z Programu rozvoja vidieka 7.4.1., v rámci ktorej boli kompletne 

zrekonštruované dámske aj pánske toalety, bola vybudovaná nová, moderná kuchyňa s vybavením 

– nerezové pulty, nerezový drez, umývačka riadu, nerezový sporák s rúrou. Tiež boli 

zrekonštruované horné toalety a vybudované 2 menšie izby, vymenili sa okná a všetky dvere – 

interiérové a exteriérové. V areáli parku boli vysadené tuje. Rekonštrukcia bola ukončená na jar 

2021. 

Začiatkom roka 2021 sa začalo s rekonštrukciou budovy Pošty v hodnote 11 995,40 €. Boli 

vymenené okná, dvere, podlaha a zrekonštruovali sa toalety. Interiér budovy bol vymaľovaný.  

V rámci rekonštrukcie miestnych komunikácií boli v roku 2021 zrekonštruované ulice Kúpeľná, 

Osloboditeľov a Družstevná. Zároveň boli vybudované ďalšie kanálové vpusty na ul. Kpt. Nálepku, 

ktoré majú zachytávať dažďovú vodu. Cez prázdniny sme využili neprítomnosť žiakov v škole 

a zrekonštruovali sme v budove základnej školy, konkrétne dve triedy materskej školy, ktoré už 

bola v havarijnom stave. Po šesťdesiatich rokoch fungovania školy sú triedy materskej školy 

kompletne vynovené a zrekonštruované.  

V roku 2021 obec opäť rozšírila kamerový systém v obci zakúpením ďalšej kamery na ul. 

Kúpeľnej.  

V rámci projektu Wifi4you sa nám podarilo úspešne získať poukážku v hodnote 15000 € na 

vybudovanie verejného internetu v obci formou hotspotových bodov.  

V rámci sociálnej oblasti sa snažíme o zlepšenie voľnočasových aktivít občanov, podporu 

cestovného ruchu a vytváranie nových pracovných miest. Tieto priority sa snažíme plniť  

organizovaním množstva kultúrno-športových podujatí, zapájaním seniorov, detí a mládeže do 

diania v obci prostredníctvom ich členstva v spolkoch a záujmových združeniach – FSk Stromíš, 

Dobrovoľný hasičský zbor, Klub dôchodcov. Z dôvodu pandemickej situácie a vyhláseného 

núdzového stavu obec v roku 2021 realizovala obmedzený počet kultúrnych a športových podujatí,  
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zrealizované boli aspoň Výstup na Stromíš, Kladenie vencov, Vlachovskie hry. Vytváranie 

pracovných miest zabezpečujeme hlavne prostredníctvom projektov ÚPSVaR.  

V rámci environmentálnej oblasti je naším cieľom odstraňovanie čiernych skládok odpadu, 

zvýšenie separácie odpadu – k čomu majú dopomôcť nielen kompostéry, ale aj kamerový systém, 

ktorý postupne rozširujeme do celej obce. 

Vedenie samosprávy sa snaží napĺňať Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre krajšie 

a lepšie Vlachovo. 

 

      Poďakovanie patrí všetkým našim zamestnancom, zamestnancom školy, členom     

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

Vlachovo. 
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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 

 

 

Komisie:                             

Komisia financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu  

predseda: Marek Adami. 

členovia : Ing. Andrea Hajdúková 

                 Mgr. Jana Teplická 
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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, mzdový, rozpočtový                                                                      

                                           pracovník:                                       Mgr. Jana Teplická 

                     administratívny pracovník:             Martina Rokfalušiová 

 upratovačka:                  Viera Ondrejčíková 

 zamestnankyne chránenej dielne:   Miroslava Ondrejčíková 

                                                                                                   Božena Ondrejčíková 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                          

Rozpočtové organizácie obce: Základná škola s materskou školou, SNP 239/15, 049 24  

Vlachovo, IČO: 35546727, Mgr. Jana Oravcová – riaditeľka ZŠ s MŠ Vlachovo, školstvo – 

ZŠsMŠ od 1.- 4. ročníka, tel. 0905 761 455, e-mail: zsvlachovo@centrum.sk, webová stránka:  

zsvlachovo.edupage.sk, hodnota majetku: 2 316,05 €, výška vlastného imania: 2316,05 €, 

výsledok hospodárenia:  446,83 €. 

   

  

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce:  Poslaním obce je zabezpečiť starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce 

Vlachovo a o potreby jej obyvateľov, zabezpečenie kvalitných služieb pre 

občanov, podnikateľov a návštevníkov obce, chrániť okolitú prírodu a životné 

prostredie. 

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, získať 

a čerpať finančné prostriedky zo zdrojov európskej únie na obnovu a rozvoj 

našej obce. 
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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: 

                                                

Dátum Počet obyvateľov 

31.12.2010 855 

31.12.2011 862 

31.12.2012 870 

31.12.2013 863    
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31.12.2014 844 

31.12.2015 828 

31.12.2016 821 

31.12.2017 809 

31.12.2018 802 

31.12.2019 796 

31.12.2020 786 

31.12.2021 785 

 

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

2021   v obci žije:                                  slovenská národnosť    765  obyvateľov 

                                                               maďarská národnosť       3  obyvatelia 

                                                               česká národnosť              1 obyvateľ 

                                                               iná národnosť                  2 obyvatelia 

                                                               nezistená národnosť       14 obyvateľov. 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :    Náboženská štruktúra obce 

Vlachovo na základe výsledkov sčítania v roku 2021 je nasledovná: 

              evanjelická cirkev augsburského vyznania         458 obyvateľov 

                                        evanjelická cirkev metodistická                               6 obyvateľov 

 rímskokatolícka cirkev                                           75 obyvateľov 

                                        gréckokatolícka cirkev                                             6 obyvatelia 

                                        reformovaná   kresťanská cirkev                             2 obyvatelia 

 pravoslávna cirkev na Slovensku      1 obyvateľ 

 ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi    4 obyvatelia 

                                        pohanstvo a prírodné duchovno                               5 obyvateľov 

               ad hoc hnutia         3 obyvatelia 

                                        bez náboženského vyznania                                207 obyvateľov 

 nezistené       18 obyvateľov 

 

 

5.3 Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci :  V obci Vlachovo žije  525 obyvateľov v produktívnom veku, čo je 

od 15 do 64 rokov, podľa výsledkov sčítania obyvateľov z roku 2021. Dlhodobo 

nezamestnaných obyvateľov obce Vlachovo k 31.12.2021 bolo 17, čo predstavuje mieru 
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nezamestnanosti 3,23 %. 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  15,19 % čo je 

4936 uchádzačov o zamestnanie. 

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

o 0,17 %, čo je o 2 obyvateľov obce. Miera nezamestnanosti v okrese Rožňava je nižšia o 0,68 

%, čo je 283 uchádzačov o zamestnanie. 

 

5.4 Symboly obce 

 

 

Erb obce :   
Erb obce Vlachovo tvorí v zelenom štíte z prekrížených porísk strieborných baníckych 

kladiviek - bicieho a odvráteného rozpájacieho - nahor a do bokov vyrastajúce zlaté trojlisté 

výhonky, bočné s dlhšími a nadol skrútenými strednými lístkami, to všetko sprevádzané 

strieborným zlatostredým šesťlupeňovým kvietkom v päte štítu.  

Erb obce je registrovaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou V-

181/2001.  

 

Vlajka obce :   
Vlajka obce Vlachovo má pomer strán 2:3, je rozdelená pozdĺžnymi piatimi pruhmi, ukončená 

je 3 cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť je odvodená od erbu 

obce. Poradie farieb: 1/7 biela, 1/7 zelená, 1/7 žltá, 1/7 zelená, 1/7 žltá, 1/7 zelená, 1/7 žltá.  
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5.5 História obce  

 Prvá písomná zmienka o obci bola dlhé roky z roku 1427. V roku 2020 Doc. JUDr. Vladimír 

Gecelovský, CSc. ukončil dlhoročný výskum, na základe ktorého posunul prvú písomnú 

zmienku o obci Vlachovo na rok 1332.  Aj 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. Po grófovi Lampertovi de 

Hankon, ktorý bol v príbuzenskom vzťahu s “Bubekovcami”, Vlachovo do vlastníctva získali 

páni zo Štítnika (Bubekovci), a to medzi rokmi 1396 – 1427, čo nakoniec aj deklaruje portálny 

súpis z roku 1427, keď už majetkové podiely v Lampertfalve (Olahpatak) vlastnili páni zo 

Štitníka. Vlastníctvo Vlachova “Bubekovcami” trvalo niekoľko storočí. Až v roku 1642 

donáciou od kráľa Ferdinanda III. získal gróf Matej II. Andrássy Krásnohorské panstvo, 

ktorého súčasťou bolo aj Vlachovo. 

 

Názov obce: Podľa prameňov prvým pomenovaním mohla byť Villa Lamperti, v maďarčine 

Lampertfalva, po nemecky Lampertsdorf. Takýto názov mohol vzniknúť iba v 14. storočí 

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. stor. s oltárom z roku 1880 a s obranným múrom zo 17. 

stor. 

- Kaštieľ grófskej rodiny Andrássyovcov z 18. stor. Dnes slúži ako Dom kultúry 

a obecné múzeum s tromi historickými expozíciami. 

- Štyri grófske rybníky na chov kaprov a šťúk, ako aj pstruhový rybársky revír 

v rieke Slaná. 

- Grófska ľadovňa – prírodná chladiareň ulovenej zveriny a iných potravín 

uložených na ľade v malej skalnej jaskyni. 

- Huta Karol – jedna z prvých vysokých pecí v Uhorsku z r. 1843 na tavenie 

železnej rudy na báze dreveného uhlia. Pracovala do r. 1911. 

- Kamenné studne s pitnou vodou (zač. 20. stor.) 
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- Kamenný útes, bralo s krížom na ústrednom priestranstve obce pri prameni 

pitnej vody. 

- Pamätník SNP a protifašistického odboja postavený v roku 1984 

 

5.7 Významné osobnosti obce: 

K najvýznamnejším osobnostiam obce patria deti Karola III. Andrassyho – Kornélia, Emanuel, 

Július a Aladár, ktoré sa narodili vo Vlachove. Gróf Emanuel I. Andrássy sa narodil 3. marca 

1821 v obci Vlachovo a volali ho aj „železný gróf“, bol politik, poslanec Uhorského snemu, 

cestovateľ, spisovateľ cestopisov, kresliar, maliar, zberateľ, výtvarník a hlavne úspešný 

podnikateľ v železiarskom priemysle. Július Andrássy sa narodil 3. marca 1823 vo Vlachove. 

Bol prvým uhorským ministerským predsedom a v období rokov 1871 – 1879 rakúsko-

uhorským ministrom zahraničných vecí. Od roku 1876 bol aj riadiacim členom Uhorskej 

akadémie vied, od roku 1888 bol jej čestným členom. Andrássy bol autorom početných 

článkov v uhorskej, francúzskej, nemeckej a anglickej tlači. Jeho prejavy boli súborne 

publikované po jeho smrti. 

K významným osobnostiam obce patrí aj 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 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 (výdajňu 

stravy). Z prenesených kompetencií financuje štát základnú školu. Túto kompetenciu 

dofinancuje aj obec z originálnych kompetencií. ZŠ s MŠ navštevuje 45 žiakov. Žiaci 

základnej školy sú spojení v dvoch triedach 1.,2. ročník v jednej a 3. a 4. ročník v druhej. 

Základnú školu navštevuje 25 žiakov a materskú školu navštevuje 20 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 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 dvakrát 

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 lekárky pre deti a dorast a udržanie 

chránenej dielne. 

   

6.3.  Kultúra 

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

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

cirkevný zbor vo Vlachove, Motocross team Vlachovo a Motosport team vo Vlachove, PZ 

Jasenov vrch Vlachovo - Gočovo. 

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

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

na Stromíš, Vlachovská jazda zručnosti, Jozefovské jarné spevy, Deň matiek a majáles, 

Vlachovskíe hry, Dni obce Vlachovo, Hostina, Úcta k starším, Gubajka, motocrossové 

preteky, hasičské preteky pripravenosti, kladenie vencov a rôzne iné kultúrne a 

spoločenské akcie. 

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

sa bude orientovať na rozvoj kultúrnych a športových aktivít v obci. 

 

6.4.  Hospodárstvo  

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

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

Elexa, kpt. Nálepku 200 a Milan Genčanský, Letná 37. 

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 zo školskej jedálne z Nižnej Slanej. 
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Ubytovacie služby sú poskytované celoročne firmou Strešint – Milan Genčanský, Letná 37, 

Vlachovo  v ubytovacom zariadená Motel pod Stromíšom“, kde je k dispozícii 11 izieb. 

     Najvýznamnejšiu poľnohospodársku výrobu v obci zabezpečuje Poľnohospodárske 

družstvo Vlachovo. Hlavným zameraním činnosti družstva je poľnohospodárska 

prvovýroba, ktorá zahŕňa rastlinnú a živočíšnu výrobu. Ostatné činnosti sú doplnkové. 

Zamestnáva 20 stálych zamestnancov z okresu Rožňava. 

V obci pôsobia aj živnostníci, remeselníci, firmy zaoberajúce sa stavebnými prácami, 

tesárskymi prácami, dopravnými a špedičnými službami, samostatne hospodáriaci roľníci, 

miestne pohostinstvo a iné. 

     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 

2021. 

     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 2021 bol zostavený ako 

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

prebytkový. 

 

     Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2020 uznesením č. 

139/2020. 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena schválená dňa 22.06.2021 uznesením č. 164/2021, 

- druhá zmena schválená dňa 15.12.2021 uznesením č. 181/2021. 
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7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 

   

  
Schválený 
rozpočet  

 

 
Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 
k 31.12.2021 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 735 554,64 807 492,17 783 586,46 97,03% 
z toho :     
Bežné príjmy 491 011,34 455 170,62 467 037,73 102,60% 
Kapitálové príjmy 171 673,30 138 304,71 138 304,71 100,00% 
Finančné príjmy 70 020,00 210 291,00 174 519,00 82,98% 
Príjmy RO s právnou  
subjektivitou 

2850,00 3 725,84 3 725,02 100,00% 

Výdavky celkom 665 554,64 677 677,62 621 208,74 97,96% 

z toho :     
Bežné výdavky 276 391,58 273 864,50 219 005,62 79,96% 
Kapitálové výdavky 59 183,76 197 651,31 197 801,31 100,07% 
Finančné výdavky 174 849,30 23 000,00 21 240,00 92,34% 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

155 130,00 183 161,81 183 161,81 100,00% 

Rozpočet obce  70 000,00 129 814,55 162 377,72  
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021  

 
Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR   
Hospodárenie obce  
 464 853,58
Bežné  príjmy spolu 470 762,75
z toho : bežné príjmy obce  467 037,73
             bežné príjmy RO 3 725,02
Bežné výdavky spolu 402 167,43
z toho : bežné výdavky  obce  219 005,62
             bežné výdavky  RO 183 161,81
Bežný rozpočet 68 595,32
Kapitálové  príjmy spolu 138 304,71
z toho : kapitálové  príjmy obce  138 304,71
             kapitálové  príjmy RO 0,00
Kapitálové  výdavky spolu 197 801,31
z toho : kapitálové  výdavky  obce  197 801,31
             kapitálové  výdavky  RO 0,00
Kapitálový rozpočet  -59 496,60
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 9 098,72
Vylúčenie z prebytku  132 419,01
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 
rozpočtu 

-123 320,29

Príjmové finančné operácie  174 519,00
Navýšenie PFO – UPSVaR dotácia na stravu 1 629,60
Výdavkové finančné operácie  21 240,00
Rozdiel finančných operácií 154 908,60
PRÍJMY SPOLU   785 216,06
VÝDAVKY SPOLU 621 208,74
Hospodárenie obce  164 007,32
Vylúčenie z prebytku 132 419,01
Upravené hospodárenie obce 31 588,31

 
 
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 9 098,72 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 132 419,01 
EUR, bol vo výške -123 320,29 € 
 
 
Prebytok 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 : 
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR – UPSVaR dotácia na stravovanie detí v sume         
1 999,90 EUR, 

b) nevyčerpané FP na prenesené kompetencie vo výške 1 030,40 €, 
c) nepoužitú dotáciu z MIRRI SR na rekonštrukciu prístupovej cesty ku kaštieľu 

Andrássyovcov a ku grófskym rybníkom vo výške 50 893,71 €, 
d) nepoužitú dotáciu na výmenu zdroja tepla a pridružených rozvodov v ZŠ s MŠ 

Vlachovo vo výške 78 495,00 €. 
 
 
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 164 007,32 € bol použitý na krytie schodku bežného 
a kapitálového rozpočtu. Navýšili sa príjmové finančné operácie o sumu 1 629,60 (dotácia 
UPSVaR z roku 2020 – zapojenie do rozpočtu). 
 
Hospodárenie obce bolo vo výške 164 007,32 €. Vylúčenie z prebytku bolo vo výške 
132 419,01 €. Upravené hospodárenie obce bolo vo výške 31 588,31 EUR a bolo pridelené do 
rezervného fondu obce. 
 
Tvorbu rezervného fondu na rok 2021 navrhujeme vo výške 31 588,31 €. 
 
 
7.3 Rozpočet na roky 2022 - 2024      
 Skutočnosť 

k 31.12.2021 
Rozpočet   

na rok 2022 
Rozpočet 

 na rok 2023 
Rozpočet 

 na rok 2024 

Príjmy celkom 783 586,46 991 535,31 492 465,01 490 765,01 
z toho :     
Bežné príjmy 467 037,73 455 142,01 452 145,01 452 445,01 
Kapitálové príjmy 138 304,71 491 073,30 10 000,00 10 000,00 
Finančné príjmy 174 519,00 42 020,00 27 020,00 25 020,00 
Príjmy RO s právnou 
subjektivitou 

3 725,02 3 300,00 3 300,00 3 300,00 

 
 Skutočnosť 

k 31.12.2021 
Rozpočet   

na rok 2022 
Rozpočet 

 na rok 2023 
Rozpočet 

 na rok 2024 

Výdavky celkom 621 208,74 991 535,31 481 446,01 481 546,01 
z toho :     
Bežné výdavky 219 005,62 282 390,00 282 478,01 282 578,01 
Kapitálové výdavky 197 801,31 393 004,00 14 500,00 14 500,00 
Finančné výdavky 21 240,00 167 241,30 35 568,00 35 568,00 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

183 161,81 148 900,00 148 900,00 148 900,00 
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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 31.12.2020 

Skutočnosť 
k 31.12.2021 

Majetok spolu 2 087 094,40 2 238 762,13 

Neobežný majetok spolu 1 958 089,16 2 045 488,78 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 1 799,39 1 199,39 

Dlhodobý hmotný majetok 1 761 198,95 1 849 198,57 

Dlhodobý finančný majetok 195 090,82 195 090,82 

Obežný majetok spolu 127 828,37 191 582,94 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 11,13  

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  4 641,92 6 285,82 

Finančné účty  123 175,32 185 297,12 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  1 176,87 1 690,41 

 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2020 

Skutočnosť 
k 31.12.2021 

Majetok spolu 2 088 434,57 2 241 078,18 

Neobežný majetok spolu 1 958 089,16 2 045 488,78 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 1 799,39 1 199,39 

Dlhodobý hmotný majetok 1 761 198,95 1 849 198,57 

Dlhodobý finančný majetok 195 090,82 195 090,82 

Obežný majetok spolu 129 168,54 193 288,49 

z toho :   
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Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky    

Krátkodobé pohľadávky  4 641,92 6 321,55 

Finančné účty  124 526,62 186 966,94 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  1 176,87 2 300,91 

 

 

8.2 Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2020 

Skutočnosť 
k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 087 094,40  2 238 762,13 

Vlastné imanie  804 805,43  748 881,15 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  804 805,43  748 881,15 

Záväzky 305 537,07  481 072,17 

z toho :   

Rezervy  2 484,67  5 410,85 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 1 629,60  132 419,01 

Dlhodobé záväzky 281,06  67,91 

Krátkodobé záväzky 16 340,37  4 634,06 

Bankové úvery a výpomoci 284 801,37  338 540,34 

Časové rozlíšenie 976 751,90  1 008 808,81 

 
 
 
b) za konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2020 

Skutočnosť 
k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 088 434,57 2 241 078,18 

Vlastné imanie  804 805,43 749 327,98 

z toho :   
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Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  804 805,43 749 327,98 

Záväzky 306 877,24 482 692,39 

z toho :   

Rezervy  2 484,67 5 410,85 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS  1629,60 132 419,01 

Dlhodobé záväzky 1 621,23 1 688,13 

Krátkodobé záväzky 16 340,37 4 634,06 

Bankové úvery a výpomoci 284 801,37 338 540,34 

Časové rozlíšenie 976 751,90 1 009 057,81 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
      Obec zabezpečila prírastky dlhodobého majetku: Obec vykázala prírastok na účte 021 
v celkovej sume 194 603,71 €. V sume 11 995,40 €, bola zaradená do majetku rekonštrukcia 
budovy Pošty, v sume 2 836,72 €, boli zaradené do majetku – kanálové vpuste na odvod 
dažďovej vody z ulíc.  V sume 4 900 €, bola zaradená do majetku  projektová dokumentácia 
prístavby kultúrneho domu. Prebehlo tiež asfaltovanie ulíc Kúpeľná a Osloboditeľov v celkovej 
hodnote 149 540,03 €. A spojnica ulice Družstevnej a Mlynskej v hodnote 4 978,97 €. 
V budove ZŠ s MŠ boli zrekonštruované podlahy a komplet obe miestnosti Materskej školy 
v hodnote 20 352,59 €. Bagrom sa odstránili staré podlahy a nezaizolované podklady, piesok 
a zemina, ktorá páchla po plesni. Následne sa navozili nové piesky, použila sa izolácia, 
zabetónovala sa podlaha, položila sa nová podlaha, osadili sa nové dvere, vymaľovalo sa. 
Na účte 022 je vykázaný prírastok v sume 1 713,60 €, kde boli zakúpené ďalšie kamery do 
obce.  
V roku 2021 bol zrealizovaný projekt Wifi4you v hodnote 15 000 €. V obci bolo osadených 15 
ks hotspotov, ktoré pokrývajú obecné priestranstvá, kde je možnosť sa pripojiť k bezplatnému 
internetu. Napr. pri kúpalisku, pri obecnom úrade, pri kultúrnom dome, pri miestnom 
pohostinstve, pri reštaurácii Strešint, pri ZŠ s MŠ, pri Dome smútku, pri ústrednom 
priestranstve obce, pri Spoločenskom klube obce... 
V roku 2021 došlo k vysporiadaniu pozemkov na a v okolí cintorína. Obec zaradila do majetku 
pozemky v hodnote 2 784 € a vyradila pozemky v hodnote 609,95 €. 
Obec v roku 2020 navýšila municipálny úver, poskytnutý v roku 2017 na sumu 81 280,07 €. 

Obec tiež spláca úver poskytnutý v roku 2018 na spoluúčasti obce pri investičných 
akciách. 

V roku 2020 obec prijala bankový úver na predfinancovanie oprávnených výdavkov, 
vyplývajúcich z projektu klienta s názvom: „Rekonštrukcia kultúrneho domu vo Vlachove“ vo 
výške 131 673,30 €. Ani v roku 2021 nedošlo k jeho refinancovaniu Poľnohospodárskou 
platobnou agentúrou a obec opäť požiadala o jeho predĺženie. 
V roku 2021 obec prijala úver na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci v sume 70 000 € 
z Prima banky. 
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8.3 Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok  
k 31.12 2020 

Zostatok  
k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0,00 0,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti   4 641,92 6 285,82 

 
b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok  
k 31.12 2020 

Zostatok  
k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0,00 35,73 

Pohľadávky po lehote splatnosti   4 641,92 6 285,82 

 
 
8.4 Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok  
k 31.12 2020 

Zostatok  
k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   281,06 4 701,97 

Záväzky po lehote splatnosti   16 340,37 0,00 

 
b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok  
k 31.12 2020 

Zostatok  
k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   1 621,23 6 322,19 

Záväzky po lehote splatnosti   16 340,37 0,00 

 
 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
       Pohľadávky v obci sú za nezaplatenú daň z nehnuteľností a za odvoz tuhého komunálneho 
odpadu. 
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9. Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2020 

Skutočnosť 
k 31.12.2021 

Náklady 447 602,06 434 947,31 

50 – Spotrebované nákupy 43 016,86 34 256,81 

51 – Služby 50 063,16 51 616,64 

52 – Osobné náklady 133 225,05 119 005,36 

53 – Dane a  poplatky 1 039,86 860,32 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

8 298,29 6 364,06 

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

132 300,65 131 341,87 

56 – Finančné náklady 5 128,65 4 497,01 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 
z odvodov príjmov 

74 529,54 87 005,24 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy 640 210,83 481 403,58 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 4 034,02 3 100,66 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

317 992,69 333 532,20 

64 – Ostatné výnosy 70 772,93 12 354,94 

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

2 492,69 11 139,16 

66 – Finančné výnosy 665,57 93,82 

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 

244 252,93 121 182,80 

Hospodársky výsledok 
/ + kladný HV, - záporný HV / 

192 608,77 46 456,27 
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Hospodársky výsledok /kladný, v sume 46 456,27 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 niektorých nákladových účtoch oproti 

minulému roku. Náklady na služby sa oproti predchádzajúcemu roku mierne zvýšili. Výrazný 

pokles bol  na položke spotrebované nákupy, dôvodom bola vyhlásená mimoriadna situácia 

a núdzový stav skoro počas celého roka 2021, s tým súviseli aj zákazy hromadných, 

spoločenských, kultúrnych a športových podujatí. Znížili sa osobné náklady, teda náklady na 

mzdy a odvody. Obec nezamestnávala žiadnych zamestnancov, na ktorých mzdu by prispieval 

UPSVaR. Oproti minulému roku boli o trochu vyššie výnosy z poplatkov a z daňových 

výnosov, čo tiež súviselo s vyhláseným mimoriadnym stavom. Vyššie boli výnosy z transferov, 

teda podielové dane pre obec, prenesené kompetencie na školu.  

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2020 

Skutočnosť 
k 31.12.2021 

Náklady 525 501,50 530 891,62 

50 – Spotrebované nákupy 58 973,39 49 450,69 

51 – Služby 57 414,65 64 833,56 

52 – Osobné náklady 261 681,86 272 336,34 

53 – Dane a  poplatky 1 045,06 860,32 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

8 664,87 6 762,46 

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

132 300,65 131 341,87 

56 – Finančné náklady 5 421,02 4 806,38 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 
z odvodov príjmov 

0,00 500,00 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy 729 546,06 577 794,72 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 5 937,17 5 350,53 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 
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63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

317 992,69 333 532,20 

64 – Ostatné výnosy 71 919,98 13 018,62 

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

2 492,69 11 139,16 

66 – Finančné výnosy 665,57 93,82 

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 

330 537,96 214 660,39 

Hospodársky výsledok 
/ + kladný HV, - záporný HV / 

204 044,56 46 903,10 

 

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

rozdielov:  Obec vykazuje nižšie tržby za predaj vlastných tovarov a služieb v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom, čo zahŕňa príjmy za služby v CHD, za rozhlas, predaj kníh. Nižšie 

boli transfery rozpočtovej organizácii – Základnej škole s materskou školou. Obec nevykazuje 

vysoké náklady a výnosy v porovnaní s minulým rokom v iných položkách. Pokles bol 

spôsobený vyhláseným núdzovým stavom, ktorý z dôvodu nebezpečného ochorenia COVID-19 

trval skoro celý rok 2021 a ovplyvnil činnosť a aktivity obce. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2021 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 3 809,52 

DPO vybavenie PO 3 000,00 

UPSVaR chránená dielňa, ochrana ŽP, hmotná núdza 21 021,92 

MV SR školstvo 96 134,80 

MIRRI Cesta ku grófskym rybníkom 50 893,71 

Environmentálny 

fond 

Výmena zdroja tepla a rozvodov v ZŠ s MŠ 

Vlachovo 

78 495,00 

MV SR Covid – 19, 2 375,00 
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Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

a) obec 
-  Rekonštrukcia prístupovej cesty ku grófskym rybníkom a kaštieľu Andrássyovcov, 
-  Vybavenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany, 
-  Prenesené kompetencie v školstve, 
-  Výmena zdroja tepla a rozvodov v ZŠ s MŠ, 
-  Transfer na COVID-19 za testovanie. 

 
b) rozpočtová organizácia 

-   Príspevok na úhradu výdavkov spojených s materiálno-technickým zabezpečením    
        dištančného vzdelávania 
-   Príspevok na zvýšené čerpanie výdavkov priamo implikovaných pandémiou 
-  

10.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotáciu v zmysle VZN č. 2/2011 zo dňa 

13.9.2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám, na podporu všeobecne 

prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel z dôvodu 

vyhláseného núdzového stavu a nepriaznivej epidemiologickej situácie len jednému žiadateľovi  

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 
 prostriedkov v EUR 

MOTOSPORT automobilová činnosť 500,00 

MOTOCROSS autokrosová činnosť  0,00 

OZ STROMÍŠ zachovávanie ľudových tradícií 0,00 

TJ FO činnosť futbalového oddielu 0,00 

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2021 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 
     a) obec 

- Rekonštrukcia budovy Pošty – výmena okien, dverí, podlahy, 
- Asfaltovanie ulíc Kúpeľnej, Osloboditeľov a Družstevnej 
- Vybudovanie bezplatného wifi pripojenia – hotspoty, Wifi4you 
- Oprava kanálových vpustí na ul. Kpt. Nálepku 
- Rozšírenie kamerového systému v obci 

 
      b) rozpočtová organizácia 
- rekonštrukcia podláh v MŠ 
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10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

a) obec 
-  Výstavba Humna 
-  Vybudovanie Zberného dvora  
-  Zateplenie budovy ZŠ s MŠ Vlachovo 
-  Výmena vykurovacieho systému v budove ZŠ s MŠ Vlachovo 
-  Vodozádržné opatrenia v obci 
-  Úprava monoblokov a celková rekonštrukcia okolia spodných bytoviek 
-  Výstavba obrazárne Andrássyovcov 
-  Vybudovanie kanalizácie v obci Vlachovo 
-  Výstavba nájomných bytov 
-  Rekonštrukcia Kultúrneho domu 
-  Výstavba astronomickej vyhliadky na Furmanci 
-  Asfaltovanie ul. Mlynskej a Závozu 

  

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 09.06.2022 

 

 

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  


