Výročná správa
Obce VLACHOVO
za konsolidovaný celok
za rok 2013

Príhovor

Vážené dámy, vážení páni
Dostáva sa Vám do rúk Konsolidovaná výročná správa so štandardnou štruktúrou informácií o
hospodárení Obce Vlachovo a Základnej školy s materskou školou vo Vlachove za rok 2013.
Poďakovanie patrí všetkým našim zamestnancom, zamestnancom školy, členom miestneho
zastupiteľstva a občanom, ktorí svojim dielom a prácou prispeli k rozvoju Obce Vlachovo.

Ing. Peter Pakes
starosta obce

Vymedzenie konsolidovaného celku
Do konsolidovaného celku Obce Vlachovo patrí rozpočtová organizácia Základná škola s materskou
školou, SNP 239, 049 24 Vlachovo..
Cieľom konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako jednej
ekonomickej jednotke, teda uplatniť princíp fiktívnej ekonomickej jednotky prostredníctvom zistenia
a následného vynechania vzájomných vzťahom medzi organizáciami konsolidovaného celku.
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1. Obec Vlachovo – charakteristika
Obec Vlachovo je samostatný územný samosprávny celok SR, ktorá združuje osoby s trvalým
pobytom na jej území. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári so zvereným a vlastným majetkom a so zverenými a vlastnými finančnými príjmami.
Najdôležitejšou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho
územia a potrieb obyvateľov. Obec Má zriadenú jednu rozpočtovú organizáciu – Základnú školu
s materskou školou.
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. Súčasťou
rozpočtového hospodárenia obce je aj rozpočtová organizácia ZŠsMŠ Vlachovo.
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. Postupy
účtovania pre obce upravuje Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 a č. MF/25189/2008-311.
1.1 Geografické a demografické údaje
Obec Vlachovo sa nachádza v okrese Rožňava, vo východnej časti Slovenskej republiky
v Košickom kraji. Územie obce Vlachovo leží v Slovenskom Rudohorí, 20 km severovýchodne od
Rožňavy. Rozprestiera sa v katastri s výmerou 3 728 ha v nadmorskej výške 397 m.n.m.
Vývoj počtu obyvateľstva
Dátum

Počet obyvateľov

31.12.2010

855

31.12.2011

862

31.12.2012

870

31.12.2013

863

1.2 História obce
Vznik 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.

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.
Zaujímavosti :
- Evanjelický kostol z 15. storočía s oltárom z roku 1880
- Huta Karol - technická pamiatka európskeho významu z roku 1843
- Kaštieľ rodiny Andrássyovcov
- Grófska ľadovňa

1.3 Environmentálna charakteristika
Katastrálne územie obce Vlachovo sa nachádza v Slovenskom Rudohorí a rozprestiera po oboch
stranách údolia Slanej, ktorá tvorí prirodzenú os územia.
Začlenenie územia z hľadiska regionálneho geologického členenia
Oblasť
Gemerské pásmo
Podoblasť
Spišsko-gemerské
nižnoslanská
rudohorie
depresia
Z geomorfologického hľadiska predstavuje väčšia časť katastra vrchovinový reliéf. Obcou pretekajú
dva potoky a rieka Slaná. Východne od Slanej prechádza reliéf do stredne členitej pahorkatiny.
V katastri obce Vlachovo sa nenachádzajú žiadne chránené územia v zmysle kategorizácie podľa
zákona. Celé posudzované územie leží z hľadiska územnej ochrany prírody a krajiny v najnižšom prvom
stupni ochrany. Do územia na severovýchodnom okraji zasahuje Chránené vtáčie územie Volovské vrchy.
Na území katastra Vlachova sa z chránených rastlín nachádza kruštík močiarny, prilbovka biela,
plamienok alpínsky, prilbica moldavská. Okrem nich sa v území vyskytujú ohrozené druhy, uvedené v
Červenom zozname papraďorastov a semenných rastlín Slovenska.
V katastri obce sa nachádzajú ochranné lesy a lesy osobitného určenia z dôvodu ochrany vodných
zdrojov. Tieto sú sústredené prevažne vo východnej a severovýchodnej časti územia, lokálne aj na okrajoch
nivy Slanej.
Z chránených a prioritných druhov živočíchov sa na území katastra nachádza bystruška zlatá, krasoň
jedľový, ropucha zelená, skokan hnedý, jastrab lesný, orol krikľavý, bocian biely, bocian čierny, sova
dlhochvostá, vlk dravý, vydra riečna, rys ostrovid, medveď hnedý.

1.4 Národnostná a náboženská štruktúra
Na základe výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v obci žije 839 občanov
slovenskej národnosti, 3 občania maďarskej národnosti a 24 občanov nezistenej národnosti.
Náboženská štruktúra obyvateľov obce Vlachovo je nasledovná: evanjelická cirkev augsburského
vyznania 571 občanov, evanjelická cirkev metodistická 8 občanov, rímskokatolícka cirkev 87
občanov, gréckokatolícka cirkev 2 občania, reformovaná kresťanská cirkev 5 občanov a náboženská
spoločnosť Jehovovi svedkovia 1 občan.
1.5 Ekonomická aktivita obyvateľov, vrátane podnikateľského prostredia
V súčasnosti v obci Vlachovo žije 563 občanov v produktívnom veku. Miera nezamestnanosti je 13,14
%, čo predstavuje 74 obyvateľov. Najviac obyvateľov denne dochádza za prácou do okresného mesta
Rožňava, kde sú zamestnaní vo verejnej správe, školstve a zdravotníctve. Veľa občanov odchádza za
prácou aj do zahraničia – ČR, Rakúsko, Nemecko, Anglicko a pod.

Obec ako sídlo je pre rozvoj podnikateľských aktivít vhodnou lokalitou. V súčasnej dobe je

v obci 9 podnikateľov.

Podnikatelia so sídlom v obci Vlachovo
Názov, právna forma, sídlo

Zameranie

Počet zamestnancov

Poľnohospodárske družstvo
SNP 253, Vlachovo

poľnohospodárska výroba, chov
dobytka, oviec

23

Strešint – Milan Genčanský
živnosť, Letná 37, Vlachovo

ubytovacie, reštauračné služby,
stavebné práce, pohostinská činnosť

1

veľkoobchod s kancelárskymi strojmi
a zariadením, sprostredkovanie
obchodu
výroba stavebno-stolárska a tesárska,
elektrotechnik špecialista,
klampiarstvo
ťažba dreva a pridružené služby,
vnútroštátna nákladná cestná doprava,
podnikanie v oblasti nakladania s
odpadmi
výroba piliarska a impregnácia dreva,
výroba výrobkov z dreva, staviteľ,
výroba hier
počítačové služby

3

stavebno-zámočnícke a výškové práce

0

počítačové a internetové služby

1

SEN COMPUTER, s.r.o
Kúpeľná 314, Vlachovo
Ing. Miloslav Gál – GAL
živnosť, Nová 297, Vlachovo
CORVEX – Miloš Labuzík
živnosť, SNP 246, Vlachovo

GEMMAX - Miroslav Hronec,
SNP 241, Vlachovo
Marek Černaj , živnosť,
SNP 240, Vlachovo
STOZAM – Juraj Švec, živnosť
Nová 296, Vlachovo
Marek Adami, živnosť,
Kamenná 141, Vlachovo

5
7

1
1

1.6 Školstvo
Základná škola s Materskou školou vo Vlachove 1. – 4. roč. vznikla v roku 1963, od roku 2002 pôsobí
ako samostatný právny subjekt. Obidve inštitúcie sídlia v jednej budove. Obec financuje z originálnych
kompetencií materskú školou, školský klub a školskú jedáleň. V súčasnosti ZŠ s MŠ navštevuje 24 žiakov.
Žiaci základnej školy sú spojení v jednej triede – 1., 2., 3. a 4. ročník. Základnú školu navštevuje 11
žiakov a materskú školu 13 detí.
Vzhľadom na neustále klesajúci počet narodených detí je existencia základnej školy v budúcnosti
ohrozená.
1.7 Zdravotníctvo
V roku 2004 boli v obci zriadené lekárske ambulancie pre dospelých a deti. Lekár pre dospelých
ordinuje raz týždenne, lekárka pre deti a dorast ordinuje dvakrát do týždňa. V obci sú zriadené v rámci
chránenej dielne masérske a relaxačné služby, ktoré sú čiastočne financované UPSVaR v Rožňave.
1.8. Obchod
Maloobchodná sieť v obci pozostáva z troch predajní s rozličným sortimentom. Dve predajne vlastnia
súkromní podnikatelia z obce (Elexa, Strešint), jednu predajňu vlastní spotrebné družstvo COOP Jednota
Revúca.

1.9 Služby
Stravovacie služby v obci zabezpečuje jedno viacúčelové reštauračné zariadenie firmy Strešint
Vlachovo a školská jedáleň s možnosťou poskytnutia stravy i pre verejnosť z obce.
Ubytovacie služby sú poskytované firmou Strešint Vlachovo v ubytovacom zariadení „Motel pod
Stromíšom“, celoročne a firmou Calisto, s.r.o. Dobšiná v turistickej ubytovni areálu kúpaliska, počas letnej
turistickej sezóny.
1.10 Poľnohospodárstvo
Poľnohospodársku výrobu zabezpečuje miestne Poľnohospodárske družstvo Vlachovo, ktoré sa
zaoberá rastlinnou výrobou, chovom dobytka a oviec. Poskytuje zamestnanie 23 občanom obce (4,2 %
ekonomicky aktívneho obyvateľstva).
1.11 Cestovný ruch
Kúpalisko bolo vo Vlachove vybudované v rokoch 1973-75. Podnet na jeho vybudovanie dala
geotermálna siričitá voda vytekajúca z 1200 m hlbokého hydrogeologického vrtu. Voda je vhodná na
kúpanie, pitie, má liečivé účinky pri zažívacích a pohybových ťažkostiach.
Areál je majetkom obce. Kúpalisko je v prevádzke v letnom období denne od polovice júna do konca
septembra. Jeho kapacita je 500 návštevníkov. Súčasťou kúpaliska je turistická ubytovňa pre 40 osôb, letný
amfiteáter s kapacitou 1000 návštevníkov a bufetové zariadenie. Areál kúpaliska a turistickej ubytovne má
od roku 2011 v prenájme firma Calisto, s.r.o. Dobšiná.

2. Základné údaje o účtovných jednotkách konsolidovaného celku
2.1 Štruktúra konsolidovaného celku
Údaje o konsolidovanom celku konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy:
Súčasťou verejnej
správy
Názov účtovnej jednotky

Obec Vlachovo
Základná škola s materskou školou
Vlachovo

IČO

Druh vzťahu

Právna forma

328898

konsolidujúca
účtovná jednotka

obec

33546727

konsolidovaná
účtovná jednotka

rozpočtová
organizácia

Zodpovedný
člen
štatutárneho
orgánu
Ing. Peter
Pakes

Zodpovedná
odo dňa
osoba (za
zostavenie
podkladov pre
konsolidáciu)
Renáta
23. a 24.
Lešková
11.1990

Mgr. Ľubomír Eva
Hlaváč
Černajová

1.7.2002

do dňa

3. Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke
Názov účtovnej jednotky

Obec Vlachovo

Sídlo účtovnej jednotky

Letná 71, 049 24 Vlachovo

Právna forma
Dátum založenia/zriadenia

Právnická osoba – obec, ktorá sa riadi
zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n .p. a Ústavou SR
23. a 24. november 1991

Spôsob založenia/zriadenia

zo zákona

IČO

328898

DIČ

2020937204

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Starostlivosť o všestranný rozvoj územia
obce a o potreby jej obyvateľov
Ing. Peter Pakes
058/7883270, 0905 113 259
obec@vlachovo.eu

Starosta obce
Telefón
e-mail
Hodnota majetku

966 900,91 €

Výška vlastného imania

369 620,29 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

-

3659,52 €

3.1 Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny orgán /meno a priezvisko/
Zamestnanci OcÚ :
ekonomický pracovník
administratívny pracovník
upratovačka
zamestnankyne chránenej dielne
Hlavná kontrolórka
Obecné zastupiteľstvo

Komisie obecného zastupiteľstva

Ing. Peter Pakes – starosta obce
Bc. Renáta Lešková
Eva Černajová
Viera Ondrejčíková
Miroslava Ondrejčíková
Božena Ondrejčíková
Ing. Zuzana Štefániková
Mgr. Juraj Kováč – zástupca starostu
Ing. Viliam Klobušnik
Ing. Slavomír Labuzík
Ing. Darina Švecová
Ing. Marek Hronec
Mária Hlaváčová
Peter Hricko
Komisia financií, obchodu, služieb
a cestovného ruchu
Komisia pre ochranu verejného poriadku
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu
a sociálnych vecí
Komisia výstavby, územného plánovania,
životného prostredia
Redakčná rada Vlachovských novín „Stromíš“

Organizačná štruktúra obce Vlachovo
STAROSTA OBCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

výkonný orgán obce

zastupiteľský orgán obce

Obecná rada
Útvar
administratívny,
správy daní a
poplatkov

Útvar
mzdový,
personálny
a finančný

poradný orgán obecného zastupiteľstva

Komisia, financií, obchodu,
služieb a cestovného ruchu
Komisia pre ochranu
verejného poriadku

Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ

Komisia kultúry,
vzdelávania, športu,
mládeže a sociálnych vecí
Komisia výstavby,
územného plánovania
a životného prostredia

4. Identifikačné údaje o konsolidovanej účtovnej jednotke
Názov účtovnej jednotky

Základná škola s materskou školou
VLACHOVO

Sídlo účtovnej jednotky

SNP 239, 049 24 Vlachovo

Právna forma

rozpočtová organizácia

Dátum založenia/zriadenia

1.7.2002

Spôsob založenia/zriadenia

zriaďovacia listina

IČO

35546727

DIČ

2021678296

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Vzdelávanie žiakov v materskej škole,
v I. stupni základnej školy, pobyt žiakov
v školskom klube detí a zabezpečenie
stravovania v školách.
Mgr. Ľubomír Hlaváč
058/7959130

Riaditeľ
Telefón

zsvlachovo@centrum.sk
917,94 €
1208,89 €
1034,54 €

e-mail
Hodnota majetku
Výška vlastného imania
Výsledok hospodárenia

4.1 Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej
jednotky
Rozpočtová organizácia ZŠsMŠ :
riaditeľ školy
zástupca riaditeľa pre materskú školu
učiteľka ZŠ
učiteľka MŠ
ekonomický pracovník
administratívny pracovník
upratovačka

Mgr. Ľubomír Hlaváč
Mgr. Miroslava Sláviková
Mgr. Michaela Kostelníková
Mária Klobušníková
Eva Černajová
Eva Hlaváčová
Iveta Šomšáková

Organizačná štruktúra rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Vlachovo

riaditeľ ZŠ s MŠ Vlachovo

administratíva

zástupca
riaditeľa
ZŠsMŠ

základná
škola

školský klub
detí

školská
jedáleň

materská
škola

5. Štruktúra majetku, záväzkov, nákladov a výnosov
5.1 Výsledok hospodárenia konsolidovaného celku
Výsledok hospodárenia Obce Vlachovo
Vlachove za rok 2013 po konsolidácii je :
Náklady

a Základnej školy s materskou školou vo
294 864,64 €

Výnosy
Rozdiel
Výsledok hospodárenia

292 241,38 €
- 2 623,26 €
- 2 623,26 €

Zostatok nevyčerpaných účelovo poskytnutých dotácií zo ŠR SR:
ObU – nepoužité finančné prostriedky na dopravné

8,20 €

5.2 Zostatky finančných prostriedkov konsolidovaného celku k 31.12.2013
účet

Suma v €

211 - Pokladnica
Obecný úrad
Podnikateľská činnosť
ZŠsMŠ
261-Peniaze na ceste
221- základný bežný účet
VÚB a.s. č.účtu 28829582/0200
VUB a.s. školstvo, č.účtu 7525943011/5600
PRIMA BANKA, a.s. č.účtu 7525946001/5600
PRIMA BANKA – príjmový účet- ZŠsMŠ
PRIMA BANKA – výdavkový účet - ZŠsMŠ
472 Bežné účty finančných fondov
Sociálny fond- VÚB a.s. č.účtu
Sociálny fond - ZŠsMŠ
Spolu

119,16
119,16
0,00
0,00
0,00
5220,22
374,07
95,97
4750,18
0,00
0,00
1324,99
600,88
724,11
6664,37

5.3 Dôležité informácie z konsolidovanej závierky 2013
5.3.1 Bilancia konsolidovaných aktív a pasív k 31.12.2013
Aktíva
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
- budovy stavby
- samostat. hnuteľ. veci
- dopravné prostriedky
- drobný dlhodobý majetok

Bežné účtovné
obdobie v €
950577,45
0,00
755486,63
529130,44
9114,33
0,00
3523,38

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie v celých €
938562,12
0,00
743471,30
515659,64
1421,99
1988,41
6716,80

%

101,28
0,00
101,62
102,61
640,96
0,00
52,46

- pozemky
Obstaranie HIM
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
- zásoby
-zúčtovanie so subjek.ver.správy
-odberatelia
- pohľadávky z nedaňových
príjmov
- pohľadávky z daňových príjmov
-pohľadávky voči zamestnancom
- iné pohľadávky
finančný majetok
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Spolu majetok

135237,07
78481,41
195090,82
16629,10
1195,27
0,00
0,00
3614,03

135237,07
82447,39
195090,82
13753,65
1191,97
0,00
0,00
1399,74

100,00
95,19
100,00
120,91
100,28
0,00
0,00
258,19

1811,71
0,00
3179,72
6828,37
600,93
600,93
0,00
967807,48

1754,63
0,00
2842,11
6565,20
1199,45
1199,45
0,00
953515,22

103,25
0,00
111,88
104,01
50,10
50,10
0,00
101,50

368411,40
31010,93
3803,84
8,20
1324,99
1161,11
24712,79
568385,15
967807,48

371036,38
20016,33
4590,50
25,00
968,77
1063,70
13368,36
562462,51
953515,22

99,29
154,93
82,86
32,80
136,77
109,16
184,86
101,05
101,50

Pasíva:
Vlastné imanie
Záväzky
Rezervy
Ostatné zúčtovanie sub.ver.správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
- Časové rozlíšenie
Vlastné imanie a záväzky

5.3.2 Prehľad o stave a vývoji dlhu a poskytnutých zárukách konsolidovaného celku
Druh úveru

Zostatok k 31.12.2013

DKUU – investičný (2023)

24712,79 €

Spolu

24712,79 €

Obec Vlachovo neposkytla žiadne záruky tretím osobám.

5.3.3 Údaje o nákladoch a výnosoch konsolidovaného celku
Náklady
Popis /číslo účtu a názov/
Rok 2013
Druh nákladov
v €
Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu
21247,07

Rok 2012
v celých €
17272,86

v%
123,01

502 – Spotreba energie

32037,97

27140,85

118,04

0,00

0,00

0,00

16596,10

3701,02

448,42

78,39

81,98

95,62

513 – Reprezentačné

2122,99

2351,19

90,29

518 – Ostatné služby

32736,87

48579,19

67,39

521 – Mzdové náklady

92145,16

123932,91

74,35

524 – Zákonné soc. poistenie

32303,01

40988,96

78,81

525 – Ostatné sociálne poistenie

972,69

1244,03

78,19

527 – Zákonné sociálne náklady

4084,44

7875,41

51,86

504 –Predaný tovar
Služby

511 – Opravy
512 – Cestovné

Osobné náklady

Dane a poplatky

538 – Ostatné dane a poplatky

53,50

56,68

94,39

Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť

541 – Zostatková cena
predaného DHM
545 – Ostatné pokuty a penále

0,00

0,00

0,00

664,00

0,00

0,00

548 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
549 – Manká a škody
Odpisy, rezervy
a opravné položky

551 – Odpisy dlhodobého
nehmotného majetku
552 – Tvorba ostatných rezerv
558 – Tvorba ostat.oprav.polož.

Finančné náklady

562 – Úroky

2192,30

38,00 5769,21

0,00

0,00

0,00

40779,05

36074,09

113,04

3578,55

4590,50

77,96

0,00

695,00

0,00

357,63

5246,91

6,82

564 – Náklady na precenenie
cenných paierov
568 – Ostatné finančné náklady

0,00

23,00

0,00

4148,32

4825,93

85,96

Mimoriadne náklady

579 – Tvorba oprav. položiek

4965,98

4965,98

100,00

Náklady na transfery
a náklady z odvodu
z príjmov

585 – Náklady na transfery z
rozpočtu obce ostat. subjektom
VS
586 – Náklady na transfery z
rozpočtu obce subjektom mimo
VS
591 - Daň z príjmov

604,10

708,46

85,27

3196,52

3779,45

84,58

1,72

1,24

138,71

294866,36

334150,64

88,24

Spolu

Výnosy
Druh výnosov

Popis /číslo účtu a názov/

Tržby za vlastné
výkony a tovar

602 – Tržby z predaja služieb

Daňové a colné
výnosy a výnosy
z poplatkov

632 – Daňové výnosy
samosprávy

Ostatné výnosy

604 – Tržby za tovar

Rok 2013 Rok 2012
v €
v celých €
5355,58
5783,39
0,00
186286,60

0,00

v%
92,60
0,00

175776,14 105,98

633 – Výnosy z poplatkov

1572,16

641 – Tržby z predaja DHM a
DNHM
645 – Ostat. pokuty, penále,úroky

1954,11
0,00

0,00

0,00

648 – Ostatné výnosy

7141,81

26656,03

26,79

0,00

0,00

0,00

4125,21

6656,45

61,97

1589,04

98,94

900,00 217,12

Zúčtovanie rezerv
a opravných
položiek

652 – Zúčtovanie zákon. rezerv

Finančné výnosy

662 - Úroky

10,59

668 – Ostatné finančné výnosy

39,02

227,00

17,19

693 – Výnosy samosprávy z
bežných transferov zo ŠR

42582,65

110317,25

38,60

694 – Výnosy samosprávy
z kapitál. transferov zo ŠR
697 – Výnosy samosprávy
z bežných transferov od ostatných
Subjektov mimo verejnej správy

25955,74

Výnosy z transferov
a rozpočtových
príjmov v obciach,
VÚC, a v RO a PO
zriadených obcou
alebo VÚC

653 – Zúčtovanie ostat. rezerv

Spolu

8,73 121,31

19466,64 133,33

17217,91

0,00

0,00

292241,38

347419,67

84,12

6. Ľudské zdroje
6.1 Počet zamestnancov v konsolidovanom celku
Obec Vlachovo
ZŠsMŠ Vlachovo
Spolu

Priemerný počet zamestnancov

z toho riadiaci pracovníci

5,5
7
12,5

1
2
3

7. Vývoj činnosti konsolidovaného celku, jeho finančnej situácie, o rizikách
a neistotách, ktorým je konsolidovaný celok vystavený
7,1 Analýza a prognóza vývoja konsolidovaného celku na základe vybraných
ukazovateľov
Údaje v eurách
Druh
Príjmy
*1
*2
*3
Spolu
Výdavky
*1
*2
*3
Spolu

z Výkazu o plnení rozpočtu
Vybrané ukazovatele
Plnenie 2013 Plnenie 2012

Rozdiel

1-bežný rozpočet
2-kapitálový rozpočet
3-finančné operácie

258402,92
33832,49
35265,92
327501,33

291568,59 -33165,67
130362,56 -96530,07
23228,75
12037,17
445159,90 -117658,57

1-bežný rozpočet
2-kapitálový rozpočet
3-finančné operácie

245990,97
57760,36
18368,36
322119,69

204511,04
41479,93
5170,04
52590,32
144179,78 -125811,42
353860,86 -31741,17

7.2 Údaje v eurách z Konsolidovanej súvahy
Údaje v eurách
Aktíva
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlíšenie
AKTÍVA CELKOM
Pasíva:
Výsledok hospodárenia
Rezervy
Zúčtovanie medzi sub.VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
- Časové rozlíšenie
PASÍVA CELKOM

Rok 2013
v €
755486,63
195090,82
1195,27
0,00
8605,46
6828,37
600,93
967807,48

Rok 2012
v celých €
743471,30
195090,82
1191,97
0,00
5996,48
6565,20
1199,45
953515,22

368411,40
3803,84
8,20
1324,99
1161,11
24712,79
568385,15
967807,48

371036,38
4590,50
25,00
968,77
1063,70
13368,36
562462,51
953515,22

Rozdiel
12015,33
0,00
3,30
0,00
2608,98
263,17
-598,52
14292,26

-2624,98
-786,66
-16,80
356,22
97,41
11344,43
5922,64
14292,26

7.3 Analýza vývoja dlhodobého hmotného majetku po konsolidácii
Údaje v eurách
Dlhodobý hmotný majetok
- stavby
- samostatne. hnuteľné veci
- dopravné prostriedky
- drobný hmotný majetok
- pozemky
- obstaranie DHM

Rok 2013
755486,63
529130,44
9114,33
0,00
3523,38
135237,07
78481,41

Rok 2012
743471,30
515659,64
1421,99
1988,41
6716,80
135237,07
82447,39

Rozdiel
12015,33
13470,80
7692,34
-1988,41
-3193,42
0,00
-3965,98

* Pozn.: Dlhodobý hmotný majetok je uvedený po odpočítaní oprávok.
Zvýšenie dlhodobého majetku v položke stavby – rekonštrukcia (asfaltovanie) ulice Kpt.
Nálepku a rekonštrukcia murovaného plota farského dvora. Zvýšenie na položke samostatné
hnuteľné veci – rekonštrukcia verejného osvetlenia – LED svietidlá.
7.4 Analýza vývoja krátkodobých záväzkov po konsolidácii
Údaje v eurách
Vybrané ukazovatele
Krátkodobé záväzky
Spolu

Rok 2013
1161,11
1161,11

Rok 2012
1063,70
1063,70

Rozdiel
97,41
97,41

Záväzky v lehote splatnosti obec eviduje voči dodávateľom.
7.5 Analýza vývoja krátkodobých pohľadávok po konsolidácii
Údaje v celých €
Vybrané ukazovatele
Krátkodobé pohľadávky
Spolu

Rok 2013
8605,46
8605,46

Rok 2012
5996,48
5996,48

Rozdiel
2608,98
2608,98

Pohľadávky vznikli z neuhradenia miestnych daní od fyzických a právnických osôb
a neuhradených žiadostí o platbu za zamestnancov aktivačnej činnosti, chránenej dielne od
UPSVaR v Rožňave.
7.6 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
konsolidovaného celku
Po skončení účtovného obdobia za ktorý sa zostavuje výročná správa nedošlo
k závažným udalostiam, ktoré by ovplyvnili činnosť a chod obce Vlachovo a Základnej školy
s materskou školou vo Vlachove v nasledujúcom období. Je predpoklad, že Obec Vlachovo
a Základná škola s materskou školou vo Vlachove budú pokračovať nepretržite vo svojej
činnosti, aj keď vývoj počtu narodených detí v obci je negatívny – znižuje sa počet
narodených detí a z uvedeného dôvodu sa znižuje aj počet žiakov navštevujúcich ZŠsMŠ.

Obec Vlachovo a ZŠ s MŠ vo Vlachove nemajú organizačnú zložku v zahraničí.
Obec Vlachovo nemá vplyv na zamestnanosť regiónu.
Obec Vlachovo a ZŠ s MŠ vo Vlachove nemá vplyv na životné prostredie.
Obec Vlachovo a ZŠ s MŠ vo Vlachove nemá úlohy, ktoré by bolo potrebné riešiť
v spolupráci s vedeckými a výskumnými inštitúciami.

7.7 Predpoklad budúceho vývoja činnosti účtovnej jednotky – rozpočet 2014, 2015,
2016
V budúcnosti sa bude Obec Vlachovo snažiť získať finančné prostriedky z európskych
fondov, ktoré by prispeli k jej rozvoju a to najmä na údržbu majetku a oblasť infraštruktúry.
Rozpočet celkom

2014

2015

2016

Celkové príjmy

245196,88

264430,00

243590,68

Celkové výdavky

245196,88

264430,00

243590,68

0

0

0

2014

2015

2016

Bežné príjmy

240661,88

263330,00

240990,68

Bežné výdavky

227196,88

241544,00

235198,09

Hospodárenie

13465,00

21786,00

5792,59

Kapitálový rozpočet

2014

2015

2016

Kapitálové príjmy

0,00

0,00

0,00

Kapitálové výdavky

0,00

22886,00

8392,59

Hospodárenie

0,00

-22886,00

-8392,59

Finančné operácie

2014

2015

2016

Príjmové FO

4535,00

1100,00

2600,00

Výdavkové FO

18000,00

0,00

0,00

Rozdiel

-13465,00

1100,00

2600,00

Hospodárenie

Bežný rozpočet

Obec má pripravenú projektovú štúdia na celkovú rekonštrukciu areálu kúpaliska. Plánovaná je
prestavba turistickej ubytovne, rekonštrukcia pôvodných bazénov a výstavba nového bazénu s
toboganmi, výstavba bungalovov a tenisových kurtov v areáli kúpaliska.
Obec bude reagovať na výzvu „Zelená investičná schéma“ na rekonštrukciou – zatepľovanie
budov ZŠsMŠ a budovy Spoločenského klubu obce.
Bol podaný projekt na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality na kamerový systém
v obci Vlachovo.

Zámerom obce naďalej ostáva zmeniť vykurovacie média v obecných budovách a využiť
nové technológie v oblasti zabezpečenia energetickej efektívnosti a čo najviac ušetriť na
prevádzkových nákladoch.

Vo Vlachove, dňa 04. júna 2014
Vypracovala : Renáta Lešková

Ing. Peter Pakes
starosta obce

