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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa za rok 2018 predstavuje súhrn činností obce v hodnotovom vyjadrení a je
vlastne kronikou uvedeného obdobia.
Obec Vaľkovňa v roku 2018 hospodárila v súlade so schváleným rozpočtom, z ktorého boli
čitateľné všetky plány a ciele obce Vaľkovňa pre daný rozpočtový rok. Rozpočet bol
zostavený tak, aby obec zabezpečila plnenie všetkých zákonných povinností uložených obci
súčasne platnou legislatívou. Zároveň sme správne nakladali s prostriedkami získanými od
štátu na výkon jeho kompetencií.
Okrem toho obec riadne zabezpečovala údržbu obce (kosenie, čistenie miestnych komunikácií
a verejných priestranstiev) a údržbu obecných zariadení. Využila pritom zákon č. 599/2003
Z.z. , v súlade s ktorým na realizáciu vyššie uvedených aktivít prijala na výkon menších
obecných služieb nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce,
čím obec ušetrila vlastné zdroje na zabezpečenie predmetných verejno-prospešných služieb.

2. Identifikačné údaje
Názov: Obec Vaľkovňa
Poštová adresa: Obecný úrad, Vaľkovňa 73, 976 69 p.Pohorelá
IČO: 00 313 912
DIČ: 2021170041
Právna forma : právnická osoba
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 048/6196936, 6196937, 6196938, 0904102437
Mail: obuvalkovna@stonline.sk
Webová stránka: www.valkovna.sk
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Základné orgány obce
- Obecné zastupiteľstvo
- starosta obce
Starosta obce: Mária Bobáková
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je
verejná. Funkčné obdobie je štyri roky a končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Je
štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch
zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Starosta
obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú

správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce
vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Zástupca starostu: Ivan Bobák
Obecné zastupiteľstvo obce Vaľkovňa (poslanci):
1. Ivan Bobák Bc.

Vaľkovňa 52

2. Vladimír Pokoš

Vaľkovňa 57

3. Marianna Tlučáková

Vaľkovňa 77

4. Ivan Bartoš

Vaľkovňa 82

5. Roman Bartoš

Vaľkovňa 82

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie OZ je štyri roky a končí zložením sľubu
poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
OZ rozhoduje o základných otázkach života obce: určuje zásady hospodárenia a nakladania s
majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, schvaľuje územný plán obce,
rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku, určuje náležitosti
miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí úveru alebo
pôžičky, vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja
obce, zvoláva verejné zhromaždenia občanov, uznáša sa na nariadeniach, schvaľuje dohody o
medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení, určuje organizáciu
obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného kontrolóra, schvaľuje poriadok odmeňovania
zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy, zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a
príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich, zakladá
a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich
orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe, schvaľuje združovanie
obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného
regionálneho alebo záujmového fondu, zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu
obce a určuje náplň ich práce, udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce.
Hlavný kontrolór obce: Mgr.Vladimír Šiška
Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je
zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť. Je volený na šesť rokov.
Komisie:
Komisia ochrany verejného poriadku
Predseda: Bc.Ivan Bobák
Členovia: Ľubomír Pokoš, Peter Gordan
Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z
ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje
obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad:
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu:
 Anna Koreňová, bytom Heľpa č.184 – ekonóm obecného úradu – náplň práce je určená
pracovným poriadkom
 Marián Kamzík, bytom Vaľkovňa č.63 – údržbár obecného majetku – náplň práce je
určená pracovným poriadkom.
 Janka Kamzíková, bytom Vaľkovňa č.63 – administratívny pracovník - náplň práce určená
pracovným poriadkom
Materská škola: Mgr. Magdaléna Basárová – riaditeľka
Daniela Michalková – nepedag.pracovník do 31.5.2018
Dana Hrabovská – asistent učiteľa na základe projektu PRIM
Opatrovateľská služba:
Marta Tlučáková – opatrovateľka
Valika Balážová - opatrovateľka
Dana Barančoková – opatrovateľka
Helena Ďuburová - opatrovateľka
Terénna sociálna práca :
Mgr. Jarmila Mihaliková – terénna sociálna pracovníčka
Bc. Adriana Petrová – terénna pracovníčka
MOPS-miestna občianska poriadková služba:
Ľubomír Pokoš – člen MOPS
Marián Tlučák – člen MOPS
Rozpočtové organizácie:
- V obci Vaľkovňa nie sú zriadené rozpočtové, príspevkové ani neziskové organizácie
založené obcou
Obchodné spoločnosti:
- Obec nemá založené obchodné spoločnosti

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie vyjadruje prečo obec Vaľkovňa existuje, vízia prezentuje predstavu o (ideálnej)
budúcnosti obce a hodnoty prezentujú princípy fungovania obce (v čo samospráva verí), resp.
spôsob, akým obec Vaľkovňa realizuje svoje poslanie a napĺňa víziu.
Poslaním obce Vaľkovňa je slúžiť obyvateľom obce, efektívne a transparentne vynakladať
zdroje pre rozvoj obce a jej zveľaďovanie.
Obec by mala poskytovať svojim obyvateľom priaznivé podmienky pre vzájomné spolužitie
občanov obce pri primeranom zdravotnom a sociálnom zabezpečení. Neoddeliteľnou
súčasťou rozvojovej vízie obce je i vybudovanie občianskej spoločnosti na princípoch
spolužitia aktivity a solidarity, s dobrými medziľudskými vzťahmi.

Spoločným cieľom je vytvoriť podmienky pre vznik nových a udržanie existujúcich
pracovných príležitosti, zvýšiť ochranu života, zdravia a majetku pred poškodzovaním
a zničením kriminálnou činnosťou, skvalitniť životné a prírodné prostredie na území obce.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce:

okres Brezno, mikroregion Horehron

Susedné mestá a obce:

Brezno, Beňuš, Braväcovo, Bacúch, Polomka, Závadka nad
Hronom, Heľpa, Pohorelá, Vaľkovňa, Šumiac, Telgárt

Celková rozloha kat. územia obce: 1487 ha
Nadmorská výška:

748 m.n.m.

5.2. Demografické údaje
Národnostná štruktúra:

slováci

Náboženské zloženie:

rím. katolíci

Počet obyvateľov obce k 31.12.2018: 417 z toho
Kategória
Vek od 0 - 7 rokov
Vek od 8 – 18 rokov
Vek od 19 - 60 rokov
Nad 60 rokov

muži 201
Spolu
55
100
217
45

ženy 216
Muži
21
50
113
17

Ženy
34
50
104
28

5.3. Ekonomické údaje
Vývoj nezamestnanosti : nezamestnanosť v obci je rovnaká ako v roku 2017

5.4. Symboly obce
obecný erb

obecná zástava

Heraldický popis erbu:
V červenom štíte hlboká strieborná hutnícka panva, prevýšená zlatými prekríženými
nástrojmi- dlhým držiakom so strieborným téglikom a kliešťami.
5.5. História obce
Obec Vaľkovňa leží v údolí Hrona po oboch stranách rieky Hron a hlavnej trasy Brezno Červená Skala.
Obec tvoria štyri osady: Nová Maša, Švábolka, Vaľkovňa a Zlatno. Tieto osady v minulosti
patrili pod obec Šumiac. V roku 1954 sa osamostatnili. Názov obce Vaľkovňa bol určený
podľa mena osady Vaľkovňa v ktorej je sídlo obecného úradu.
Pôvod a názov jednotlivých osád :
Osady Zlatno a Vaľkovňa vznikli asi v roku 1800. Pomenovania jednotlivých osád vznikali
nasledovne:
- v Zlatne je dolina Zlatnica, ktorou preteká potok kde občania ryžovali zlato
- vo Vaľkovni bola postavená vaľcovňa plechu
- vo Švábolke prvý prisťahovalci boli nemeckého pôvodu zo Švábska
- v Novej Maši bola postavená vysoká pec "maša" a preto, že v Červenej Skale už bola
"maša" predtým, pomenovali osadu Nová Maša
V týchto osadách bol v minulom storočí budovaný
kovopriemysel, ktorý patril
Coburkovcom. Z rozvojom kovovýroby pribúdali v osadách nový osadníci tkz.hámorníci.
Fabriku vo forme primitívnych hámrov založili gróf Colleredo a gróf Mitrovský. Neskoršie
ich od nich odkúpilo knieža Koháry a po jeho smrti v roku 1830 ich prevzal Ferdinand SzázsCoburg Gothai. Vo Vaľkovni a v Zlatne vyrástli valcovne plechov a hámre i valcovňa
tyčového železa a klincovňa. Valcovňa vo Švábolke vznikla v roku 1833. Boli tu postavené
skujňovacie vyhne a haly na výrobu železných tyčí. V tom čase tiež boli vybudované i
novomašanské valcovne s vysokou pecou a martinskými pecami, zlieváreň a strojáreň. Tento
závod už poháňal obrovský parný stroj, ktorý mal výkon 400 konských síl.
V roku 1885 v Zlatne železiareň zanikla, neskoršie tu bola zriadená tehliareň na výrobu
ohňovzdorných tehál.
Coburg hámre modernizoval a nechal vystaviť aj nové objekty v Novej Maši. V
štyridsiatych rokoch 19-tého storočia vybudoval tu dokonca plamennú pec na zlievanie
valcov.
Nepretržitá doprava železnej rudy bola hlavným a takmer jediným zdrojom zárobku
poľnohospodárov okolitých obcí. Vypomáhali i povozníci zo susedných stolíc, napr. špišskej
a liptovskej. Ročne privážali v priemere 3000 ton železnej rudy. Rozvoj železiarni úspešne
napredoval až do prvej svetovej vojny. Koncom 19.storočia pre vysoké náklady súvisiace s
dovozom železnej rudy vyradili z prevádzky obe pece a po ich zániku začala stabnovať i
samotná výroba v železiarňach. Postupne začali vyraďovať z prevádzky takmer všetky
železiarne. Po prvej svetovej vojne boli v prevádzke len martinské pece, valcovňa a
zinkovňa v Novej Maši. V roku 1933 bola už celá prevádzka zastavená.

Prvé správy o cirkevnej organizácii sú z 18.storočia. Farský kostol bol postavený v roku
1825 v Červenej Skale. Obyvatelia osád tu chodievali pešo na bohoslužby až do roku 1903,
kedy bol postavený kostol v Pohorelskej Maši a tiež aj vo Vaľkovni. Vo Vaľkovni boli aj
evanielici, preto kostol bol pridelený im. Evanielickú obec spravoval Martin Rázus z Brezna.
Dnes sa tu už služby božie nekonajú.
V roku 1948 bolo zavedené do obci verejné elektrické osvetlenie.
V roku 1954 mala obce Vaľkovňa 519 obyvateľov. Pri sčítaní ľudu v roku 1980 bolo 409
obyvateľov. V súčasnej dobe už je len evidovaných 417 obyvateľov, z toho je 247 rómskych
občanov, čo predstavuje 59,23% z celkového počtu obyvateľov.
5.6. Pamiatky
V obci sú zvláštnosťou zvoničky. V Zlatne pri cintoríne je zvon z roku 1804, druhá zvonička
bola na Švábolke pri kultúrnom dome, táto v roku 1993 bola premiestnená na cintorín vo
Švábolke. Tretia zvonička je v Novej Maši. Zvon je z roku 1813.
5.7. Významné osobnosti obce
V obci Vaľkovňa sa nenachádzajú významné osobnosti.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie v obci
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci Vaľkovňa poskytuje:
Materská škola bez právnej subjektivity, zriaďovateľom je Obec Vaľkovňa a je napojená na
rozpočet obce.
Riaditeľka: Mgr. Magdaléna Basárová
Nepedagogický zamestnanec MŠ: Daniela Michalková
V obci bola zriadená jednotriedna materská škola s poldenným predprimárnym vzdelávaním,
heterogenného zloženia pre deti vo veku od 3. – 6. roku, pre deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou a pre deti so ŠVVP. Materská škola postupuje podľa školského
vzdelávacieho programu „Zobúdzajúce slniečka“, ktorým u detí rozvíja kompetencie v
psychomotorickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej oblasti.

6.2. Zdravotníctvo
Primárna zdravotná starostlivosť občanom obce je zabezpečovaná privátnymi ambulanciami
zmluvného praktického lekára v obci Pohorelá časť Pohorelská Maša, Závadka nad Hronom,
Polomka a Beňuš.
Detská ambulancia – detský lekár poskytuje zdravotnú službu v Pohorelskej Maši a Telgárte.
Odborné lekárske ošetrenia sú zabezpečované v Nemocnici Brezno n.o.
6.3. Sociálne zabezpečenie
V roku 2018 boli poskytované sociálne služby občanom obce podľa zákona NR SR
č.195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov. Forma sociálnej
pomoci – opatrovateľská služba v domácnosti bola poskytovaná v roku 2018 piatim
klientom.
V obci ďalej sociálne služby zabezpečujú dva neštátne subjekty :
- Nový domov n.o.
- Tereza n.o.
6.4. Kultúra
Obec nemá kultúrny dom ani sálu. Oblasť kultúrneho, športového a spoločenského života v
obci predovšetkým zabezpečovali:
1. Materská škola Vaľkovňa
6.5. Hospodárstvo
V obci sa nenachádza žiadny priemysel ani poľnohospodárska výroba. V rámci služieb pre
obyvateľstvo sú tu dve predajne s potravinami a zmiešaným tovarom:
- COOP Jednota
- Potraviny ZIKORN

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet 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 tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí:
- podiely na daniach v správe štátu

-

dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy
a kapitálové výdavky a finančné operácie.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením
č.123/2017.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa
- druhá zmena schválená dňa
- tretia zmena schválená dňa
- štvrtá zmena schválená dňa

02.03.2018
20.06.2018
13.10.2018
28.12.2018

uznesením č. 137/2018
uznesením č. 144/2018
uznesením č. 151/2018
uznesením č. 17/2018

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018:

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom

280.481,00

283.865,00

256.500,19

90,36

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

270.481,00
0,00
10.000,00

273.865,00
0,00
10.000,00

256.500,19
0,00
0,00

93,66
0,00
0,00

Výdavky celkom

280.481,00

283.865,00

253.060,47

89,15

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

267.731,00
10.000,00
2.750,00

269.795,00
11.100,00
2.970,00

248.991,36
1.100,00
2.969,11

92,29
9,90
100,00

0,00

0,00

+3.439,72

Rozpočet obce

7.2.

Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018:

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018

256.500,19
256.500,19
0,00

248.991,36
248.991,36
0,00

7.508,33
0,00
0,00
0,00

1.100,00
1.100,00
0,00

-1.100,00
6.408,83
0,00
6.408,83
0,00
2.969,11

-2.969,11
256.500,19
253.060,47
3.439,72
0,00
3.439,72

Prebytok rozpočtu v sume 6408,83 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu 10%
- tvorbu peňažného fondu na rozvoj obce
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 z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 0 EUR (v priebehu roka bola vykonaná údržba soc.bytov)
b) finančné operácie v sume -2969,11 EUR (schodok finančných operácii bol vykrytý
prebytkom bežného rozpočtu. Obec uhradila splátky istiny úveru zo ŠFRB vo výške
2969,11 €)
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo
výške:
- rezervný fond
641,00 EUR
- fond rozvoja obce
2798,72 EUR

7.3.

Rozpočet na roky 2019 - 2021
Skutočnosť
k 31.12.2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Príjmy celkom

256.500,19

292.746,00

253.846,00

253.846,00

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

256.500,19
0,00
0,00

282.746,00
0,00
10.000,00

243.846,00
0,00
10.000,00

243.846,00
0,00
10.000,00

Skutočnosť
k 31.12.2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Výdavky celkom

253.060,47

292.746,00

253.846,00

253.846,00

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

248.991,36
1.100,00
2.969,11

279.796,00
10.000,00
2.950,00

240.896,00
10.000,00
2.950,00

240.896,00
10.000,00
2.950,00

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

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

545.002,95

544.429,34

475.703,99

466.399,75

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

416.713,99

407.409,75

Dlhodobý finančný majetok

58.990,00

58.990,00

Obežný majetok spolu

68.229,34

76.691,69

11,21

0,00

373,00

373,00

3.798,82

6523,04

64.046,31

69.795,65

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1.069,62

1.337,90

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

545.002,95

544.429,34

Vlastné imanie

141.896,95

155.906,34

1.398,55

1.398,55

140.498,40

154.507,79

81.042,27

70.319,62

950,00

1.040,00

Dlhodobé záväzky

69.558,32

67.005,54

Krátkodobé záväzky

10.533,95

2.274,08

322.063,73

318.203,38

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

4.171,82

6.523,04

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

373,00

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti

81.042,27

70.319,62

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nárast pohľadávok je spôsobený nezaplatením nájomného za sociálne nájomné byty

9. Hospodársky výsledok za rok 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

189.116,35

220.331,61

50 – Spotrebované nákupy

24.467,56

25.791,54

51 – Služby

20.374,45

16.113,83

127.866,76

164.115,05

243,86

222,96

3.536,51

2.280,02

8.619,68

7.920,60

4.007,53

3.887,61

57 – Mimoriadne náklady

0,00

0,00

58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

0,00

0,00

0,00

0,00

199.191,79

234.341,00

12,00

6,00

0,00

0,00

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb

62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

0,00

0,00

152.206,31

164.927,22

21.029,74

17.988,19

850,00

950,00

10,53

6,29

0,00

0,00

25.083,21

50.463,30

+10.075,44

+14.009,39

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zák.č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov a § 11 Opatrenia MF SR č.MF/25814/2006-74 ako rozdiel
výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej
triedy 5. Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia.
Preúčtovaním konečného zostatku účtov na účet výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné
knihy.
Obec vykázala vo svojej účtovnej závierke za rok 2018 takúto výšku výsledku hospodárenia :
Výnosy – trieda 6 za rok 2018:
Náklady – trieda 5 za rok 2018:
Kladný výsledok hospodárenia k 31.12.2018:

234.341,00 €
220.331,61 €
+14.009,39 €

Hospodársky výsledok kladný v sume 14.009,39 EUR
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

bude zúčtovaný

na účet 428 –

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
- v roku 2018 obec zamestnávala na projekt MOPS a na projekt TSP po 2
zamestnancoch. Mzdy boli refundované formou transférov.

10. OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ
ÚPSVaR
Okresný úrad
MV SR
MDaRR SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR-okresný
úrad
MŠ SR-školský
úrad B.B.
MV SR okresný
úrad
MV-USV pre
rom.komunity
MV-USV pre
rom.komunity
MPSVaR
SPOLU

Účelové určenie grantov
a transferov
MŠ – strava detí v HM,
školské potreby
Civilná ochrana-skladník CO
Prenesené kompetencie stav. úradu
Osobitný príjemca-prídavky na deti
Osobitný príjemca-sociálne dávky
Transfer na os.príjemcu DHN
Transfer na os.príjemcu PnD
Evidencia obyvateľov - REGOP
MŠ-výchova a vzdelávanie
Voľby 2018

Suma prijatých
prostriedkov v €
518,14
132,43
486,65
12.121,98
17.459,42
426,62
115,37
157,26
2.041,00
526,86

Projekt pre TSP a SP

21.222,17

Projekt pre občianske hliadky

14.630,77

PROJEKT pre UoZ

6.607,36
76.446,53

10.2.Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce.
10.3.Významné investičné akcie v roku 2018
V roku 2018 obec nerealizovala žiadnu investičnú akciu.
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Vaľkovňa aj naďalej bude prostredníctvom svojich
orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej
správy, tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti
realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce
a potreby jej obyvateľov.

Cieľom obce je do budúcna dobudovať rekonštrukciu vodovodu. Urobiť rekonštrukciu
materskej školy, postaviť nájomné byty pre rómskych spoluobčanov.
10.5.Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6.Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec neeviduje žiadne riziká.

Vo Vaľkovni dňa 10.5.2019

Vypracoval:
Anna Koreňová-ekonómka

Schválil:
Mária Bobáková - starostka obce

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

