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1. ÚVODNÉ SLOVO STAROSTU OBCE
Starostom Obce Vígľašská Huta Kalinka som od januára 2015, pred zvolením za
starostu obce som vykonával funkciu poslanca obecného zastupiteľstva a 1 volebné
obdobie aj zástupcu starostu.
Individuálna výročná správa Obce Vígľašská Huta Kalinka za rok 2015 vychádza z
výsledkov ekonomických ukazovateľov, počas celého roku 2015. Obec vďaka dobrej
hospodárnosti s finančnými prostriedkami skončila s kladným výsledkom hospodárenia.
Problémy s predajom drevnej hmoty nenastali žiadne, podmienky na ťažbu boli v roku
2015 veľmi priaznivé.
V roku 2016 je snahou obce predísť schodku v rozpočte dobrou hospodárnosťou s
finančnými prostriedkami, predajom dreva z obecného lesa ako doplnkového zdroja
financovania. Pripravuje sa rekonštrukcia budovy obecného úradu z eurofondov z už
vyhotoveného projektu v roku 2015.

2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCE
Názov:

Obec Vígľašská Huta Kalinka

Sídlo:

V.H.Kalinka č.73

IČO:

00320391

Štatutárny orgán obce:

Ing. Jozef Tuček

Telefón:

045/5402557

Mail:

obecvhk@celeritas.sk

Webová stránka:

www.vhkalinka.sk

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č.
369/1990 Zb.

o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou

Slovenskej republiky.
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3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE A IDENTIFIKÁCIA
VEDÚCICH PREDSTAVITEĽOV

Obecné zastupiteľstvo obce V.H.Kalinka je zastupiteľský zbor zložený z
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poslancov zvolených v priamych voľbách , ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010 na
obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu
poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Predstaviteľom obce a najvyšším
výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné
obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Funkčné obdobie
je 4 roky.
V obci V. H. Kalinka bol zvolený v priamych komunálnych voľbách v r. 2014 za starostu
obce Ing. Jozef Tuček.
Za poslancov boli zvolení:
1. Jozef Očenáš – zástupca starostu obce
2. Pohanka Miroslav
3. Bančák Miloš
4. Peter Fojtík
5. Michna Pavel
Hlavný kontrolór:
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce na šesť rokov. Jeho funkcia je nezlučiteľná s
inými funkciami, resp. činnosťami, ako aj členstvom v politickej strane alebo hnutí.
Hlavný kontrolór nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť. Samotná
funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena
orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného
zamestnanca obce.
Komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo V.H.Kalinke schválené OZ:

–

výberová komisia na verejné obstarávanie

–

komisia krízového riadenia CO
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–

inventarizačná komisia

Obecný úrad :
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu na obecnom úrade riadi a

organizuje

starosta obce.
Zamestnanci obce:
Obecný úrad:
Anna Gondová, Bc. - hospodárka a ekonómka obce, zastupujúca matrikárka
Anna Tuhárska – matrikárka
Milan Rubaninský, Ing. - kontrolór obce
Materská škola:
Andrea Tomíková – riaditeľka MŠ
Mgr. Oľga Maková - učiteľka MŠ
Mária Očenášová – upratovačka, kurička
Viera Očenášová – kuchárka
Schválené právne normy obce V.H.Kalinka

•

Štatút obce V .H. Kalinka

•

Organizačný poriadok OZ

•

Pracovný poriadok obce V .H. Kalinka

•

Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly

•

Program odpadového hospodárstva

•

Vnútorný predpis upravujúci postup obce pri zadávaní zákaziek

•

Všeobecne záväzné nariadenia obce

•

Zásady spôsobu vedenia účtovníctva, obehu účtovných dokladov a programovej
dokumentácie

•

Smernica k metodike účtovania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a
zásob v obci V.H.Kalinka

•

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

•

Bezpečnostný projekt informačného systému zameraný na ochranu osobných
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údajov
•

Cintorínsky poriadok

•

Traumatologický plán

•

Smernica k Hodnoteniu nebezpečenstiev a rizík vyplývajúcich z pracovných
procesov

4. POSLANIE, VÍZIE, CIELE
•

Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu s projektovou dokumentáciou

•

Náter strechy domu smútku a časti kultúrneho domu

•

Izolácia a oddrenážovanie severnej strany základov kultúrneho domu

•

Rekonštrukcia materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec V.H.Kalinka s
projektovou dokumentáciou

•

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu

•

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

•

Dokončenie multifunkčného ihriska

5. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Vígľašská Huta Kalinka administratívne patrí do Banskobystrického kraja a
je začlenená do okresu Detva, odkiaľ je vzdialená 19 km. Obec je samostatný územný
samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej
území trvalý pobyt. 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 potreby jej obyvateľov.

5.1. Geografické údaje
Celková rozloha obce : 1619 ha
Nadmorská výška : 579 metrov nad morom
Susedné mesto: Detva
Výročná správa - obec V.H.Kalinka za rok 2015
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Susedné obce: Pliešovce, Klokoč, Zvolenská Slatina, Vígľaš, Slatinské Lazy a Stará
Huta.

5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov: 356 obyvateľov k 31.12.2014

5.3. Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci: 6 %
Nezamestnanosť v okrese: sa pohybuje medzi 12-15 %

5.4. Symboly obce
Erb, vlajka, pečať

5.5 Logo obce
Erb

5.6 História obce
Obec vznikla v 1. polovici 18. storočia na Vígľašskom panstve z niekoľkých osád
okolo sklárne, ktorá existovala do polovice 19. storočia. Osídlenie tu však existovalo už
v skoršom období. Historicky i ústnym podaním sú doložené časté poľovačky kráľa
Mateja v druhej polovici 15. storočia. Z tohto obdobia sa zachovali aj miestopisné názvy
Kráľova studnička v Ľubici, Matiašove breziny a bralo Kráľov stôl v masíve hory Korčín.
Vígľašská Huta ako aj osady Horná a Dolná Huta dostali pomenovanie podľa
Výročná správa - obec V.H.Kalinka za rok 2015
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sklárskych hút, z ktorých prvá vznikla už v roku 1654 pod názvom „Viglo Guta“ a patrila
Vígľašskému panstvu. V blízkosti hút vznikli koncom 18. storočia štyri obce – Vígľašská
Huta, Kalinka, Klokoč a Stožok. K spojeniu obcí Kalinka a Vígľašská Huta došlo v roku
1926. V čase najväčšieho rozmachu okolo roku 1937 mala obec viac ako 1700
obyvateľov, tri školy, bola administratívnym a správnym centrom pre okolité obce.

5.7. Pamiatky
•

Rímsko-katolícky kostol v klasicistickom štýle, zasvätený sv. Martinovi.
Vybudovaný bol v roku 1802, neskôr bol upravený. Oltár je barokový.

•

Na severnom okraji obce sa nachádza drevená evanjelická zvonica z 19.
storočia.

•

Pamätník M.R. Štefánika venovaný padlým obyvateľom v I. svetovej vojne.
(námestie obce)

•

Minerálny prameň Vera v osade Lohyňa.

•

Pod horou Lysec sa nachádzajú ložiská síry a mangánu. Vďaka týmto surovinám
sa obec stala známou na celom svete. Prieskum bol zahájený v roku 1810.
Ťažba začala v roku 1823, ale o 10 rokov bola zastavená. O 10 rokov bolo
objavené ložisko čírej síry a následne v roku 1848 sa začala ťažba znovu.
Celková dĺžka štôlní dosiahla 1560 m.

•

Kultúrnym dedičstvom sú tiež zachované ľudové kroje.

5.8 Významné osobnosti obce
•
•

ľudové hudby s primášmi Štefanom Michnom, Jánom Harazínom a Samuelom
Berkym
narodil sa tu významný slovenský režisér a scenárista Stanislav Barabáš
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6. PLNENIE FUNKCIÍ OBCE (PRENESENÉ KOMPETENCIE,
ORIGINÁLNE KOMPETENCIE)

6.1 Výchova a vzdelávanie
•

Obec má iba materskú školu, ktorej je zriadovateľom. Na základnú školu deti
dochádzajú do obcí Slatinské Lazy, Vígľaš a do mesta Zvolen.

6.2 Zdravotníctvo
•

V obci sa nenachádza zdravotné stredisko. Zdravotnú starostlivosť občanom
poskytuje zdravotné stredisko v neďalekej obci Zvolenská Slatina.

6.3 Sociálne zabezpečenie
•

Obec V.H.Kalinka neposkytuje opatrovateľskú službu občanom.

6.4 Kultúra
•

Spoločenský a kultúrny život v obci sa zabezpečuje v priestoroch MKS.

6.5 Hospodárstvo

Služby v obci poskytujú:
Predajňa Konzum u Mojžiša, Pohostinstvo, Predajňa so zmiešaným tovarom – Martin
Chovanec.
Priemysel v obci:
V obci sa nenachádza žiadna priemyselná zóna.
Poľnohospodárstvo a lesníctvo:
• Eko družstvo Kalinka

Lesné spoločenstvá :
•

Jedlina Banisko, Malý Lysec, Pozemkové spoločenstvo Kramárska – Matiášove
Breziny

•

poľovnícke združenie - LOHYŇA V. H. Kalinka
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7. INFORMÁCIA O VÝVOJI OBCE Z POHĽADU ROZPOČTOVNÍCTVA
Obec V. H.-Kalinka je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a finančnými prostriedkami v súlade so zákonmi č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov .
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý bol zostavený za
obdobie kalendárneho roka 2015. Návrh rozpočtu bol predložený obecnému
zastupiteľstvu na schválenie dňa 21.02.2015 pod Uznesením č.02-02-2015, kedy bol aj
schválený. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný v celkovej výške 123 300 € v
príjmovej aj výdavkovej časti.
V priebehu roka bol rozpočet zmenený dňa 16.10.2015 na základe Uznesenia č.
06-10-2015

presunutím položiek, pričom sa celková výška rozpočtu nezmenila.

Rozpočet obce obsahuje rozpočtované aj nerozpočtované príjmy a výdavky spojené s
činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, fyzickým a právnickým
osobám. Príjmy a výdavky sú v rozpočte členené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.
Schodok v bežnom rozpočte ani celkovom rozpočte nenastal.
Obec vlastní lesné pozemky, z ktorých vykazuje určité príjmy a výdavky, náklady
a výnosy, ktoré sa nerozpočtujú. Rozdielom medzi výnosmi a nákladmi vzniká buď zisk,
z ktorého sa platí daň z príjmu právnických osôb, alebo schodok. V schodku obec
nemôže byť dva roky za sebou, nakoľko by musela činnosť v obecnom lese ukončiť.
Obec V.H.Kalinka je zriaďovateľom materskej školy s vlastnou jedálňou. Okrem
detí a zamestnacov materskej školy sa tu môžu stravovať aj občania našej obce. Príjmy
a výdavky v školskej jedálni za cudzích stravníkov sa nerozpočtujú.

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015
Tabuľka č.1: Rekapitulácia rozpočtových príjmov za rok 2015 (Výkaz Fin- 1-12)
Výročná správa - obec V.H.Kalinka za rok 2015
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schválený
Bežný rozpočet spolu

upravený Skutočnosť k 31.12.2015
123 300,00 Presunutím
položiek

Kapitálový rozpočet

nebol

Fin. operácie

nebol

Spolu príjmy
Zdroj: (Vlastné zdroje)

123 300,00 0

137 876,48

137 876,48

Nerozpočtované príjmy sú vykázané vo výkaze FIN 1-12 časť III. Je to príjem
stravného a réžie z Materskej školy vo V. H. Kalinke na základe zákona 245/2008 Z. z.
a jeho noviel a príjmy za predaj dreva z obecnej hory.
Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých jeho zákonov, sa od roku 2014 nerozpočtujú položky,
ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou, citujem: V § 18 odsek 2 znie: „(2) Ak obec
alebo vyšší územný celok vykonáva podnikateľskú činnosť, príjmy a výdavky na túto
činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte. Náklady
na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi
výnosmi a nákladmi po zdanení používa obec alebo vyšší územný celok ako doplnkový
zdroj financovania.
Tabuľka č. 2 - Rekapitulácia výdavkov za rok 2015 (Výkaz FIN- 1 - 12)
schválený
upravený
Skutočnosť k 31.12.2015
Bežný rozpočet spolu

nebol

122 415,43

Kapitálový rozpočet

nebol

9 970,00

Fin. operácie

nebol

Spolu výdavky
Zdroj: (Vlastné zdroje)

123 300,00

123 300,00

nebol

132 385,43

Obec V.H.Kalinka, dosiahla aj v roku 2015 nerozpočtované výdavky. Sú to
výdavky spojené so stravovaním cudzích stravníkov školskej jedálni Materskej školy vo
V. H. Kalinke na základe zákona 245/2008 Z. z. a jeho noviel a výdavky spojené s
lesnou činnosťou podľa hospodárskeho plánu v obecnej hore a výdavkami spojenými s
vedením samostatných účtov zriadenými na túto činnosť na základe zákona 426/2013
Z. z., ktorý dopĺňa zákon 523/2004 Z. z..
Kapitálové výdaje sa týkali nákladov na zostavenie projektovej dokumentácie na
Výročná správa - obec V.H.Kalinka za rok 2015
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rekonštrukciu obecného úradu vo V.H.Kalinke. Financovanie prebehlo z vlastných
zdrojov.

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Výsledok rozpočtového

hospodárenia v schvaľovaní -

je rozdiel medzi

rozpočtovými príjmami bežného a kapitálového rozpočtu a výdavkami bežného a
kapitálového rozpočtu, do ktorých nie sú zahrnuté finančné operácie. Výsledkom je
prebytok rozpočtu vo výške 5491,05 €.
Tabuľka: Výsledok rozpočtového hospdárenia
Skutočnosť plnenia príjmového rozpočtu

Skutočnosť plnenia výdavkového rozpočtu

137 876,48 €

132 385,43 €

Výsledkom rozpočtového hospodárenia
5 491,05 €
Zdroj: Vlastné zdroje

7.3 Rozpočet na roky 2016 - 2018

Tabuľka č.3: Rozpočet príjmov na roky 2016 - 2018
Plán na rok
2016
v€
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Zdroj: Vlastné zdroje

Plán na rok
2017
v€

Plán na rok
2018
v€

146 000,00

127 065,00

142 000,00

141 058,10
0,00
4 941,90

125 065,00
0,00
2 000,00

1400000
0,00
2 000,00

Výročná správa - obec V.H.Kalinka za rok 2015

12

Tabuľka č.4: Rozpočet výdavkov na roky 2016 -2018
Plán na rok
Plán na rok
2016
2017
v€
v€
146 000,00
122724,77
Výdavky celkom
z toho :
145 600,00
122724,77
Bežné výdavky
400,00
0
Kapitálové výdavky
0,00
0
Finančné operácie
Zdroj: Vlastné zdroje

Plán na rok 2018 v €
96740,77
96740,77
0
0

8. INFORMÁCIA O VÝVOJI OBCE Z POHĽADU
ÚČTOVNÍCTVA
Obec eviduje majetok v zmysle platných predpisov a podľa toho s majetkom
obce i nakladá. Obec chráni majetok pred poškodením a odcudzením bezpečnostnými
opatreniami uzatvorením poistných zmlúv.
K 31.12.2015 bola vykonaná inventarizácia majetku, stavu finančných prostriedkov na
účtoch v peňažnom ústave Vúb a.s., pokladni a stavu pohľadávok a záväzkov.

8.1 Majetok
Tabuľka č.5: Aktíva majetku 2015
Účet

Označenie

Zostatková hodnota k
31.12.2015
v€

21

Stavby

22

Samostatne hnuteľné veci

23

Dopravné prostriedky

31

pozemky

42

Obstaranie DHM

21 763,90

63

Cenné papiere

73 746,00

112

Zásoby

481,48

211

pokladňa

601,73

221 Bankové účty
311

Pohľadávky voči odberateľom

318 Pohľadávky nedaňové- voda, domový odpad
319 Pohľadávky daňové
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185 043,36
1 218,68
0,00
446 438,80

35 265,48
8 185,44
332,06
1 903,89
13

381 Náklady budúcich období
213 ceniny

135,30
84,00

Spolu aktíva - majetok
Zdroj: (Súvaha ÚČ ROPO SPOV 1-01)

775 200,12

Tabuľka č.6: Pasíva majetku 2015
TR.

Označenie

321 Dodávatelia
323 Rezervy zákonné krátkodobé
324 Prijaté preddavky
341 Daň z príjmov
342 Ostatné priame dane
384 výnosy budúcich období
383 Výdavky budúcich období

Suma k 31.12.2015 v €
606,74
10 100,00
21,40
2 562,64
343,86
133 861,52
0,00

415 Oceňovacie rozdiely z kap. účastín

1 748,39

428 nevysp. výsledok hosp. min. rokov

605 310,66

431 výsledok hosp. Za účtovné obdobia

20 501,12

472 záväzky zo soc. fondu
Spolu pasíva – vlastné záväzky a imanie
Zdroj: (Súvaha ÚČ ROPO SPOV 1-01)

143,79
775200,12

Strana aktív a pasív je vyrovnaná.

8.2 Zdroje krytia

Bežné príjmy – dotácie a transfery
Okrem vlastných bežných príjmov dostala obec V. H. Kalinka aj dotácie na bežné výdavky zo
ŠR MFSR a to nasledovne:
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Tabuľka č.7: Dotácie a transfery
Poskytovateľ

účel

Poskytnutá Vyčerpaná Vrátené suma
suma
nezúčtované

Krajský úrad pre cestnú dopravu Stavebný úrad Vígľaš,
B.B.
plat, odvody, materiál

15,64

15,64

0

Ministerstvo DV a RR

Stavebný úrad Vígľaš,
plat, odvody, materiál

336,66

336,66

0

Voľby - referndum

odmeny komisárom,
materiál, odvody do
poisť. cestov. náhrady

640

440,96

199,04

Krajský školský úrad,

výchova a vzdelávanie 1085
pre MŠ 5 ročných detí

1085

0

REGOB, OÚ Zvolen

prenesený výkon

119,46

119,46

0

Matrika, Ministerstvo vnútra
SR,

úhrada nákladov
preneseného výkonu

1864,69

1864,69

0

ÚPSVaR, Detva, aktivačná
činnosť

Výpomoc v MŠ

6,5

6,5

Okresný úrad, Zvolen

Odmena skladníka CO 19,8

Spolu
Zdroj: Vlastné zdroje

4087,75

19,8
3888,71

199,04

Transfery v bežnom rozpočte boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

8.3 Pohľadávky

•

Nedaňové pohľadávky za vodu a kom. odpad vo výške 332,06 € ,

•

daňové vo výške 1903,89 €.

8.4 Záväzky
Obec nemá k 31.12.2015 žiadne záväzky ani úvery voči žiadnej banke či subjektu.
•

Vykazuje záväzky voči zamestnancom zo soc. fondu vo výške 143,79 €, voči
dodávateľom predpísané faktúry v decembri a uhradené v januári vo výške
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606,74 €, prijaté preddavky Školskej jedálne pri MŠ vo výške 21,40 €.

9. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA ROK 2015 – VÝVOJ
NÁKLADOV A VÝNOSOV
Tabuľka č.8: Náklady
Popis /číslo účtu a názov/
50 - spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
51 - služby
512 - Cestovné
511 - Opravy a udržiavanie
- oprava rozhlasu a ver. Osv.
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
52 - osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
53 - dane a poplatky
538 - Ostatné dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prev. činnosť
548 – ostatné náklady na prev. činnosť
55 - odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
- odpisy z vlastných zdrojov
- odpisy z cudzích zdrojov
552 – Tvorba zákonných rezerv
56 - finančné náklady
568 - Ostatné finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 - Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
Náklady spolu
Zdroj: (Výkaz ziskov a strát)
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Suma v € k 31.12.2015
18765,13
11904,03
6861,10
20554,66
1688,02
1488,75
718,04
16659,85
88206,59
63898,64
21759,7
2548,25
224,11
224,11
1448,72
1448,72
23507
13407
10100
384,27
384,27
0
2640,5
155730,98
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Tabuľka č.9: Výnosy
Popis /číslo účtu a názov/

Suma v € k 31.12.2015

60 - tržby za vlastné výkony a tovar

27777,68

601 – tržby za vlastné výrobky
602 – tržby z predaja služieb
61 - zmena stavu
vnútroorganizačných zásob

22984,35
4793,33
0

62 - aktivácia
63 - daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy
- podielové dane
- daň z nehnuteľností
- daň za psa
633 - Výnosy z poplatkov
- správne poplatky
- KO a DSO
-

0
120406,77

115830,68

4576,09

64 - ostatné výnosy z prev. činnosti

9653,94

645 – ostatné pokuty a penále
648 - ostatné výnosy z prev. činnosti
65 – zúčtovanie rezerv a oprav.
položiek z prev. činnosti a fin. činnosti
652 - zúčtovanie rezerv a oprav. položiek
z prev. činnosti a fin. činnosti

20
9633,94
7535
7535

66 – Finančné výnosy

7,64

662 - Úroky
67 - mimoriadne výnosy
68 - výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v št. RO a PO
69 – výnosy a tran. A roz.príj.v obciach
v RO a PO zriad. Obcou a VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných
transferov zo ŠR
- bežný transfer na
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov zo ŠR
- zúčtovanie kapitálového transferu
zo ŠR
697 - Výnosy samosprávy z bežných
transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy

7,64
0
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0
13413,71
3882,21

9525
6,5
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Výnosy spolu

178794,74

ZDROJ: (VÝKAZ ZISKOV A STRÁT)

Hospodársky výsledok je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, čo je teda : 178794,74 –
155730,98 = 23063,76 €. Obec však mal povinnosť zaplatiť daň z príjmov PO vo výške
2562,64 € za činnosť v obecnom lese. Výsledok hospodárenia po zdanení k 31.12.2015
je teda 20501,12 €. Kladný hospodársky výsledok sa zúčtuje na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
10.1 Prijaté granty a transfery
Tabuľka č.10: Prijaté transfery(dotácie)
Poskytovateľ

účel

Poskytnutá Vyčerpaná
suma
suma

Vrátené nezúčtov
ané

Krajský úrad pre cestnú dopravu
B.B.

Stavebný úrad Vígľaš,
plat, odvody, materiál

15,64

15,64

0

Ministerstvo DV a RR

Stavebný úrad Vígľaš,
plat, odvody, materiál

336,66

336,66

0

Voľby - referndum

odmeny komisárom,
materiál, odvody do
poisť. cestov. náhrady

640

440,96

199,04

Krajský školský úrad,

výchova a vzdelávanie
pre MŠ 5 ročných detí

1085

1085

0

REGOB, OÚ Zvolen

prenesený výkon

119,46

119,46

0

Matrika, Ministerstvo vnútra SR,

úhrada nákladov
preneseného výkonu

1864,69

1864,69

0

ÚPSVaR, Detva, aktivačná
činnosť

Výpomoc v MŠ

6,5

6,5

Okresný úrad, Zvolen

Odmena skladníka CO

19,8

19,8

4087,75

3888,71

Spolu
Zdroj: Vlastné zdroje
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10.2 Poskytnuté dotácie
•

V roku 2015 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.

10.3 Významné investičné akcie v roku 2015
•

Projekt obecného úradu

•

Zalesňovanie a ťažba v obecnom lese – Výberové konanie

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
•

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu

•

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci

•

Oprava chaty Lohyňa

•

Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu

•

Dokončenie multifunkčného ihriska

•

Rekonštrukcia Materskej školy vo V.H.Kalinke

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného
obdobia.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1. 2015 do 31.12. 2015.
Účtovná závierka bola odovzdaná do Rozpočtové informačné systému pre samosprávu
Je to centrálny informačný systém Ministerstva financií Slovenskej republiky. Hlavnou
funkciou systému je zber rozpočtových údajov subjektov územnej samosprávy pre
potreby zostavovania a sledovania rozpočtu verejnej správy a zber finančných a
účtovných výkazov. Tento nástroj poskytuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky
bezplatne mestám a obciam pre skvalitnenie ich rozpočtového a finančného riadenia.
Rovnopis bol odovzdaný audítorom.
Bol uskutočnený audit účtovnej uzávierky podľa zákona č.431/2002 Z.z., v znení
Výročná správa - obec V.H.Kalinka za rok 2015
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jeho dodatkov, kde boli skontrolované všetky účtovné doklady, súvaha k 31.12.2015,
výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej uzávierke, ktoré obsahujú prehľad
významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Po
ukončení auditu bol schválený záverečný účet obce obecným zastupiteľstvom obce bez
výhrad.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu,
ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka
vystavená
•

Obec nevedie žiadny súdny spor.

Vo V.H.Kalinke, dňa: 08.06.2016

Vypracovala: Bc. Anna Gondová
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Schválil:

Ing. Jozef Tuček
starosta obce
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