OBEC VAĽKOVŇA, 976 69 Vaľkovňa

VÝROČNÁ SPRÁVA
OBCE VAĽKOVŇA
za rok 2009

Vaľkovňa, marec 2010

I. Základná charakteristika obce Vaľkovňa
1.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce:

okres Brezno, mikroregión 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.

1.2. Demografické údaje
Národnostná štruktúra:

slováci

Náboženské zloženie:

rím. katolíci

Nezamestnanosť:

33,08 %

Počet obyvateľov obce k 31.12.2009: 373 z toho muži 188 ženy 185
Kategória

Spolu

Muži

Ženy

Vek od 0 - 6 rokov

64

28

36

Vek od 7 – 17 rokov

83

44

39

Vek od 18 - 60 rokov

178

96

82

Nad 60 rokov

48

20

28

1.3. 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.

1.4. 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 a kostol pomaly chátra.

V obci sú zvlášnosťou 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.
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 súčastnej dobe už je len evidovaných 373 obyvateľov, z toho je 220 rómskych
občanov.

1.5. Organizačná štruktúra obce
Starosta obce: Rudolf Pokoš
Zástupca starostu: Ing.Tatiana Kamzíková
Hlavný kontrolór obce: Ing.Košťiaková Ingrid
Obecné zastupiteľstvo:
1. Ing.Tatiana Kamzíková

Vaľkovňa 115

2. Juraj Pajer

Vaľkovňa 78

3. Ondrej Pokoš

Vaľkovňa 83

4. Vladimír Pokoš

Vaľkovňa 81

5. Ivan Bartoš ml.

Vaľkovňa 81

Komisie:
Komisia ochrany verejného poriadku
Predseda: Vladimír Pokoš
Členovia: Michal Magura, Karol Pohlod, pr.Bodák
Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: Ing.Tatiana Kamzíková
Členovia: Pokoš Vladimír, Juraj Pajer

Obecný úrad:
Zamestnanci: Anna Koreňová – ekonóm obecného úradu
Marián Kamzík – údržbár obecného majetku

1.6. Inštitúcie v obci
Materská škola vo Vaľkovni
Riaditeľka: Bc. Iveta Balážová
1.7. Obchodné prevádzky v obci:
Obchody s potravinárskym a zmiešaným tovarom:
-

COOP JEDNOTA

-

Potraviny ZIKORN

Ostatné prevádzky v obci:
Penzion TEREZA

II. Rozpočet obce na rok 2009 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný
s kalendárnym rokom. 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
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám zriadeným obcou
a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2009 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy
a kapitálové výdavky a finančné operácie.
Rozpočet obce bol na rok 2009 zostavený ako vyrovnaný.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom a bol zmenený 3x.
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
Upravený rozpočet obce k 31.12.2009 v celých EUR
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce

327.418
327.418
0

z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

161.449
149.227
12.222

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

165.969
176.199
-10.230

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin.operácií

0
1.992
-1.992

2.1.Plnenie príjmov za rok 2009
2.1.1.Bežné príjmy
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2009

V celých €
142.771
161.449
159.809

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce
kategória Text
100
200
310

Upravený
Skutočnosť
rozpočet 2009
2009 v €
161.449
159.809
106.253
105.320
13.055
14.377
42.141
40.112

Príjmy celkom
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery

2.1.2. Kapitálové príjmy
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2009

V celých €
0
165.969
165.969

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce
kategória Text
322

Príjmy celkom
Transfér z envirofondu

Upravený
Skutočnosť
rozpočet 2009
2009 v EUR
165.969
165.969
165.969
165.969

2.1.3. Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2009

V celých €
0
0
0

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2009
2.2.1 Bežné výdavky
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2009

V celých €
134.140
149.227
139.642

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce
oddiel kategória

01116
01600
0112
0170
02200
0320
0450
0510
0620
0640
08205
08209
0830
09111
0950
10123

text

Bežné výdavky celkom
620 Mzdové a soc.náklady
630 Tovary a služby
640 Stav.úrad,členské prísp.
VOĽBY prezidenta,VUC
620 Mzdové a soc.nak. kontrolór
630 Popl.banke, audit
650 Splátka úroku z úveru
630 CO
630 Elektrina - PO
630 Pluhovanie
630 Odvoz KO, čist.priestr.kvety
620 VPP – mzdové a soc.náklady
630 VPP - naradie
630 Verejné osvetlenie
630 Knižnica, el, dohoda
630 Kronika
630 Údržba miestného rozhlasu
620 MŠ-mzdové a soc.náklady
630 MS – tovary a služby
630 Školenie
620 OS – mzdové a soc. náklady
640 OS – spoločná úradovňa

Upravený Skutočnosť
2009
rozpočet
2009 v €
v celých €

149.227
34.237
22.324
1.127
2.771
1.643
1.178
4.016
58
132
123
3.562
795
903
4.477
578
66
64
18.391
11.718
133
13.168
997

139.642
34.063
17.394
1.103
2.772
1.483
1.118
4.001
58
70
30
3.547
1.072
903
4.475
464
66
7
17.082
10.923
132
13.162
997

%
plnenia

99,49
77,92
97,87
100,00
90,26
94,90
99,62
100,00
53,03
24,39
99,57
134,84
100,00
99,99
80,27
100,00
10,93
92,88
93,21
100,00
100,00
100,00

10202
10400
10403
10403
10700

630
630
620
630
640
640

Príspevok dôchodcom
Rodinné prídavky
RKC-mzdové a sociálne nákl.
RKC-tovary a služby
MŠ – prisp.na stravu
Osobit.príj. soc.dávok,

498
3.720
14.382
2.971
232
4.963

480
3.720
12.504
2.820
234
4.963

96,38
100,00
86,94
94,92
100,00
100,00

2.2.2. Kapitálové výdavky
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2009

V celých €
6.639
176.199
176.136

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce
oddiel

01116

kategóri
a

text

Kapitálové výdavky celkom
716 Prípr.a proj.dokum
717 Rekonštrukcia vodovodu I.etapa
717 Rekonštrukcia vodovodu

Upravený
Skutočnos
rozpočet
ť 2009
2009 v €
v celých €
176.199
176.136
831
768 92,41
9.399
9.399 100,00
165.969
165.969 100,00

2.2.3. Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2009

V celých €
1.992
1.992
2.001

Plnenie rozpočtu výdavkových operácií obce
oddiel

Kategor.

text

01-obec

820

Splácanie istín zo ŠFRB

Upravený
rozpočet 2009
v celých €
1.992

Skutočnosť
2009 v celých €
2.001

III. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2009
Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2009 v celých EUR

Bežné príjmy
Bežné výdaje
Prebytok BR

Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Čerpanie
142.771
161.449
134.140
149.227
8.631
12.222

159.809
139.642
20.167

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdaje
Schodok KR

0
6.639
-6.639

165.969
176.199
-10.230

165.969
176.136
-10.167

Finančné príjmy
Finančné výdaje
Rozdiel fin.operacií

0
1.992
-1.992

0
1.992
-1.992

0
2.001
-2.001

0

0

7.999

Celkový stav
rozpočtu

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2009 je prebytok rozpočtu obce, ktorý
pozostáva:
Celkové príjmy obce
k 31.12.2009
Celkové výdavky obce k 31.12.2009
Rozdiel medzi príjmom a výdajom rozpočtu
Dotácia na opravu ČOV v roku 2010
Prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške
Finančné operácie obce k 31.12.2009
Rozdiel rozpočtového hospodárenia vo výške:

325.778,61 €
315.780,60 €
+9.998,01 €
- 2.200,00 €
7.798,01 €
- 2.000,71 €
5.797,30 €

Rozhodnutím Obecného zastupiteľstva obce Vaľkovňa na vysporiadanie prebytku za rok
2009 podľa § 16 ods.8 zákona č.583/2004 Z.z. prebytok hospodárenia rozpočtu obce je
zdrojom tvorby rezervného fondu a peňažného fondu na rozvoj obce poníženého o finančné
operácie za rok 2009 v tejto výške:
- povinných 10% z prebytku hospodárenia do rezervného fondu obce:
- do peňažného fondu na rozvoj obce sumu:

780,00 €
5.017,30 €

IV. Bilancia aktív a pasív v celých EUR
4.1. A K T Í V A :
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK
- Dlhodobý nehmotný majetok
- Dlhodobý hmotný majetok
- Dlhodobý finančný majetok
B. OBEŽNÝ MAJETOK
- Materiál
- zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
- krátkodobé pohľadávky
- finančné účty
- poskytnuté návratné finan.výpomoci dlhodobé
- poskytnuté návratné finan.výpomoci krátkodobé
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
- náklady budúcich období
D. VZŤAHY K ÚČTOM ŠTÁTNEJ POKLADNICE
Majetok spolu

453.261
394.271
58.990
44.152
4.985
39.167
3.651
3.651
501.064

4.2. P A S Í V A :
A. VLASTNÉ ÍMANIE
- nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov
- výsledok hospodárenia bežný rok
B. ZÁVAZKY
- rezervy zákonné krátkodobé
- dlhodobé záväzky
- krátkodobé záväzky
- Bankové úvery
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
- výnosy budúcich období
Vlastné ímanie a záväzky spolu

146.991
141.475
4.117
96.503
3.331
89.080
4.092
257.570
257.570
501.064

V. Ostatné dôležité informácie
Prijaté granty a transféry
V roku 2009 obec prijala nasledovné granty a transféry:
-

na činnosť VPP
príjmy osobitného príjemcu prídavkov na deti a sociálnych dávok
finančné prostriedky v rámci programu podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce
dotácia na materskú školu od KŠU B.B.
dotácia z Ministerstva financií na potreby obce
transfér na opravu dúchadiel na čističke odpadových vôd pri sociálnych bytoch. Tento
transfér bol získaný na základe projektu koncom roka 2009, tzn. že sa bude čerpať až
v roku 2010 do 31.marca.
Poskytnuté dotácie

V roku 2009 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce.
Významné investičné akcie v roku 2009
-

doplnenie projektovej dokumentácia na rekonštrukciu vodovodu

-

vybudovanie I.etapy vodovodu v osade Zlatno
Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracovala: Anna Koreňová – pracovníčka obce
Vo Vaľkovni dňa 8.3.2010

