Individuálna výročná správa
Obce Vígľašská Huta Kalinka
za rok 2019

............................
starosta obce
Ing. Jozef Tuček
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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 2019
vychádza z výsledkov ekonomických ukazovateľov, počas celého roku 2019. V
minulých rokov bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na opravu
obecného úradu na základe výzvy v rámci Programu rozvoja vidieka, žiaľ výzva bola v
októbri 2016 zrušená a v priebehu roka 2017 bola zverejnená nová výzva, avšak so
zmenenými podmienkami čerpania NFP, ktoré boli pre našu obec neakceptovateľné.
V roku 2016 bol vyhotovený projekt aj podaná žiadosť na rekonštrukciu kultúrneho
domu na základe výzvy z Environmentálneho fondu (oblasť: Ochrana ovzdušia a
ozónovej vrstvy Zeme), vyhotovený projekt a podaná žiadosť na revitalizáciu
historických

zvoničiek

a

okolia

z

PROGRAMU

OBNOVY

DEDINY

z

environmentálneho fondu. Z uvedených žiadostí bola v roku 2017 schválená len
žiadosť na Revitalizáciu historických zvoničiek a okolia z PROGRAMU OBNOVY
DEDINY z environmentálneho fondu. So žiadosťou o poskytnutie NFP na
rekonštrukciu kotolne kultúrneho domu obec nebola úspešná. Koncom roka 2017 V
Kultúrnom dome vo V. H. Kalinke prebehla nevyhnutná výmena okien. Celková suma
opráv činila 7067,24 €, ktorú obec uhradila z vlastných zdrojov ( z rezervy obce).
V roku 2018 bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku cez Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – názov projektu
MŠ Kalinka – zateplenie. Projekt bol zrealizovaný aj ukončený v roku 2018. Boli pri
ňom použité vlastné zdroje, zdroje EPFRV a zdroje ŠR SR. Celková výška nákladov
rekonštrukcie z cudzích zdrojov predstavoval sumu 99 116,42 €.
V roku 2019 bola žiadaná dotácia z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu a
modernizáciu obecného rozhlasu, no žiaľ bola zamietnutá. V septembri bola opätovne
podaná žiadosť o NFP na rekonštrukciu kotolne kultúrneho domu prostredníctvom
MAS Podpoľanie. K dnešnému dňu ale zo strany PPA nedošlo k vyhodnoteniu
podaných žiadostí. Pohľadávky z predaja drevnej hmoty voči spoločnosti Peniak a
spol.s.r.o. sú riešené formou predaja pohľadávky spoločnosti Regioles, s.r.o. Banská
Bystrica. k 31.12.2019 bola pohľadávká znížená o sumu 4.681,11 €. Podmienky
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obchodu s drevom v závere roka 2019 značne skomplikovala mierna zima a hlavne
prebytok smrekovej drevnej hmoty z dôvodu rozsiahlych kalamít spôsobených
podkôrnym hmyzom na Slovensku, ale aj v susedných krajinách.
V roku 2020

je

snahou

obce

predísť

schodku v rozpočte dobrou

hospodárnosťou s finančnými prostriedkami, predajom dreva z obecného lesa v
súlade s lesným hospodárskym plánom. Udržanie vyrovnaného rozpočtu obce bude
ale z dôvodu pandémie koronavírusu, utlmenia ekonomiky a následného výrazného
výpadku príjmov z podielových daní značne náročné a bez pomoci štátu zrejme
nemožné. Ako v predchádzajúce roky budeme žiadať o dotáciu Ministerstvo financií
SR.

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

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich
predstaviteľov

Starosta obce: Ing. Jozef Tuček
Zástupca starostu obce: Jozef Očenáš
Hlavný kontrolór obce: Ing. Ivan Sivok
Obecné zastupiteľstvo: Ing. Katarína Staviščáková, Mgr. Monika Farbiaková, Jozef
Očenáš, Pavel Michna, Marek Harazín
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Komisie: Krízový štáb, Požiarna hliadka, Inventarizačná komisia, Komisia na ochranu
verejného záujmu
Obecný úrad: Vígľašská Huta Kalinka
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. Obecné zastupiteľstvo obce V. H.
Kalinka je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov zvolených v priamych voľbách na
obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu
poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

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

organizuje

starosta obce. Obec V. H.Kalinka je zriaďovateľom Materskej školy v sídle obce.
Zamestnanci obecného úradu:
Ing. Jozef Tuček - starosta obce
Bc. Anna Gondová - hospodárka a ekonómka obce, zastupujúca matrikárka
Anna Tuhárska – matrika, mzdy a personalistika, evidencia obyvateľstva
Ivan Sivok, Ing. - kontrolór obce
Bartko Jozef - dohoda o pracovnej činnosti za chatu Lohyňa
Ľudrovan Jozef - dohoda o pracovnej činnosti - údržba verejného osvetlenia
Pohanka Miroslav - dohoda o pracovnej činnosti - správca kultúrneho domu
Ján Povaľač - dohoda o pracovnej činnosti - údržba ciest a starostlivosť o traktor vo
vlastníctve obce podľa pokynov starostu
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Eva Harazínová – Dohoda o pracovnej činnosti - údržba ciest a ostatné práce s
traktorom vo vlastníctve obce podľa pokynov starostu
Pavel Michna - dohoda o pracovnej činnosti - správca domu smútku
Miroslav Tuhársky - dohoda o vykonaní práce - skladník materiálu CO
Zamestnanci materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:
Andrea Tomíková – riaditeľka MŠ
Beáta Zárubová - učiteľka MŠ, od 09/2016
Erika Michnová – upratovačka
Mária Očenášová – kuchárka
Mgr. Monika Maliniaková – triedna učiteľka a dohoda o pracovnej činnosti - vedúca
školskej jedálne v MŠ

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce
súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov
obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného
zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v
správnom a daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného
zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
d) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,
e) organizačno - technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na
obec. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
Vízie obce:


Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu s projektovou dokumentáciou
podaná v roku 2016 nebola zrealizovaná, ale projekt môže byť využitý pri
ďalších výzvach z Environmentálneho fondu.



Výkup pozemkov na cintoríne do vlastníctva obce.
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Izolácia a oddrenážovanie severnej strany základov kultúrneho domu.



Rekonštrukcia miestneho rozhlasu z dotácií MFSR.



Rekonštrukcia verejného osvetlenia.



Dokončenie multifunkčného ihriska.



Výmena žľabov na kultúrnom dome.



Wifi pre teba – nenávratný finančný príspevok. Hlavným cieľom projektu je
zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom
vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na
verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým
občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej
rýchlosti 30 Mbit/s.

Ciele: zvýšenie kvality života občanov, vzájomná spolupráca, informovanosť a transparentnosť pri riadení, skvalitňovanie životného prostredia

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
Celková rozloha obce : 1619 ha
Nadmorská výška : 579 metrov nad morom
Susedné mesto: Detva
Susedné obce: Pliešovce, Zvolenská Slatina, Vígľaš, Slatinské Lazy a Stará Huta.
5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov : 313
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : katolíci, evanjelici
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 3,8 %
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Nezamestnanosť v okrese : 5,93 %
Vývoj nezamestnanosti : pomaly rastie
5.4. Symboly obce
ERB OBCE
V červenom štíte zo zelenej oblej pažite vyrastajúci striebrokmenný orech so
zlatým prekrývajúcim sa lístím a striebornými plodmi. Vľavo z pažite vyrastajúce
tri zlaté klasy. Vpravo vyrastajúca zlatá rastlina protistojných listov.
Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. Neskorogotického či tiež
španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali
rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo
všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a o bcí, a teda pri publikovaní erbu
obce Vígľašská Huta - Kalinka v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova
upravovať. V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať
aj žltou a striebornú bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá
a strieborná.
VLAJKA OBCE
Vlajka obce Vígľašská Huta – Kalinka pozostáva zo siedmich
pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (1/9), červenej (2/9),
žltej (1/9), bielej (1/9), vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená
je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu.
Erb a vlajka obce boli schválené Uznesením obecného
zastupiteľstva č. 25/2004 zo dňa 27.8.2004.
5.5 Logo obce
PEČAŤ OBCE
Má okrúhly tvar. V strede pečate je orech, po pravej strane je rastlina protistojných
listov a z ľavej strany tri vyrastajúce klasy. Okolo obvodu pečate je nápis Obec
Vígľašská Huta Kalinka.
5.6 História obce
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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 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


známe ľudové hudby s primášmi Štefanom Michnom, Jánom Harazínom a
Samuelom Berkym,
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narodil sa tu významný slovenský režisér a scenárista Stanislav Barabáš



Filová Božena rod. Barabášová, nar. vo V.H.Kalinke, Etnografka, PhDr., CSc.,
členka korešpodentka SAV,



narodili sa tu: Profesor Jozef Konôpka a Doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc..

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne
kompetencie)
6.1 Výchova a vzdelávanie
Obec má iba materskú školu, ktorej je zriaďovateľom. 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 Miestneho
kultúrneho strediska.

6.5 Hospodárstvo
Služby v obci poskytujú:
Predajňa Konzum u Mojžiša, Pohostinstvo.
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
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý bol zostavený za obdobie
kalendárneho roka 2019. Rozpočet OBCE Vígľašská Huta Kalinka bol schválený na obecnom
zastupiteľstve bez výhrad dňa 01.03.2019 Uzn. č. 05-03-2019. Rozpočet bol schválený ako
vyrovnaný v celkovej výške 175955 € v príjmovej aj výdavkovej časti.
V zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a § 14 územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, sa vykonáva zmena rozpočtu Obce V. H. Kalinka.
Rozpočet bol v roku 2019 zmenený raz. Návrh na zmenu rozpočtu bol zverejnený 15 dní pred
schôdzou OZ. K návrhu neboli vznesené námietky a teda bol schválený na Obecnom
zastupiteľstve dňa 29.11.2019 rozpočtovým opatrením č. 1 a uznesením č. 03-11-2019.
1.) Zmena rozpočtu sa týkala presunu jednotlivých položiek v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenila výška rozpočtu.
2.) Zmena - znížením schváleného rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti. V príjmovej časti
rozpočtu v položke Transfer – kompostéry- položka 312012 zníženie o sumu 9 630,00 eur a vo
výdavkovej časti rozpočtu – nakladanie s odpadmi položka 633006 - zníženie o sumu 9630,00
€. Obstaranie kompostérov prebehlo cez KZ Podpoľanie. Obce platili len 5% vlastnú
spoluúčasť. Príjmy a výdavky boli v rozpočte členené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019
Rekapitulácia rozpočtových príjmov za rok 2019(Výkaz Fin- 1-12)
schválený
upravený
Bežný rozpočet spolu

215767

206031

201660,33

212

117,45

4210

2394

2394

218267

208637

204171,78

Kapitálový rozpočet
Fin. operácie
Spolu príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
208637

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

204171,78

97,86

Rekapitulácia výdavkov za rok 2019 (Výkaz FIN- 1 - 12)
Schválený
Upravený
Bežný rozpočet spolu

Skutočnosť k 31.12.2019

215767

Skutočnosť k 31.12.2019

208637
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204164,35

Kapitálový rozpočet

2500

0

0

0

0

0

Spolu výdavky

218267

208637

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
208637

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

204164,35

97,86

Fin. operácie

204164,35

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu

201660,33

z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

201660,33
204164,35
204164,35
-2504,02
117,45
117,45

z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu

0,00

z toho : kapitálové výdavky obce

0,00
117,45

Kapitálový rozpočet

-2386,57

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-2386,57

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

2394

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

0,00

Rozdiel finančných operácií

2394

PRÍJMY SPOLU

204171,78

VÝDAVKY SPOLU

204164,35

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 7,43 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,
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7,43
0
7,43

navrhujeme použiť na :
 tvorbu rezervného fondu vo výške 7,43 EUR ,
 tvorbu finančných operácií vo výške 0 Eur.
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 2394 EUR z roku 2019 je 0 €. Finančné operácie boli
použité na opravu strechy na dome smútku.

7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022
Rozpočet
na rok 2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

202422

200752,11

196673

202422
0
0

200752,11

196673

0

0

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

202422

177912

188535

202422

177912

Kapitálové výdavky

0

0

Finančné výdavky

0

0

188535
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. Tieto má uzavreté v poisťovni Allianz Slovenská poisťovňa, a.s., Axa poišťovna a.s. a Komunálnej poisťovni, a.s..
K 31.12.2019 bola vykonaná inventarizácia majetku, stavu finančných prostriedkov na
účtoch v peňažnom ústave VÚB Banka a.s. a OTP Banka Slovensko a.s., pokladni a
stavu pohľadávok a záväzkov.
8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2019
852515,17

Skutočnosť
k 31.12.2018
874793,69
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Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci

779131,01

796194,39

705385,01
73746
73166,66

0
722448,39
73746
78304,42

71,63
8264,83
64830,20
0

176,81
0
0
10330,34
67797,27
0

0

0

217,50

294,88

dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné

imanie

Skutočnosť
k 31.12.2019

a záväzky

Skutočnosť
k 31.12.2018
874793,69

spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

649719,24

659039,09

1748,39

1748,39
0
12668,95
12593,67

-13419,86
13223,20
9486,88
191,83
3544,49
189572,73

7687,98
0
281,76
4623,93
0
203160,93

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov majetku – do DHM majetku sme zaradili multifunkčné ihrisko pri
budove MŠ vo hodnote 11793,90 €.

-

prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov – v roku 2019
nebol prijatý žiadny bankový úver.

-

odpisy
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8.3. Pohľadávky
Pohľadávky podľa doby splatnosti

Číslo riadku

Pohľadávky v lehote splatnosti z toho:
- pohľadávky so zost. dobou splatnosti
do jedného roka vrátane
- pohľadávky so zost. dobou splatnosti
od jedného do piatich rokov vrátane
- pohľadávky so zost. dobou splatnosti
dlhšou ako päť rokov
Pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu (súčet riadkov súvahy 048
a 060)
Textová časť k pohľadávkam:

1
02

Hodnota v €
k 31.12.2018

Hodnota v €
k 31.12.2019

-

03
04
05
06

10330,34
10330,34

8264,83
8264,83

Pohľadávky sa v našej účtovnej jednotke rozdeľujú na daňové a nedaňové.
Pohľadávky sa týkajú daní z nehnuteľností, daň za psa a poplatkov za komunálny
odpad
a drobný stavebný odpad, poplatkov za odber vody, pohľadávok od
odberateľov.
8.4. Záväzky
 záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy)
Druh záväzku

Súvaha

Zostatok
k 31.12.2018

Zostatok
k 31.12.2019

281,76

191,93

4623,93

3544,49

Dlhodobé záväzky Záväzky so 140
zost.dobou splatnosti dlhšou ako
päť rokov.... SF
Krátkodobé záväzky v lehote 151
splatnosti, alebo do jedného roka
 popis významných položiek záväzkov
Záväzok
Dlhodobý záväzok spolu:

Hodnota záväzku
191,93

Krátkodobé záväzky

3220,06
324,43
0
3544,49 €

Krátkodobé záväzky spolu:

Opis
záväzok voči zamestnancom z tvorby
SF
dodávatelia
Prijaté preddavky na stravu
Daň z príjmov PO - z lesa
(Súvaha č. r.151)

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

pokles pohľadávok - Obec V.H.Kalinka vykazuje daňové a nedaňové
pohľadávky.

Pokles

nedaňových

pohľadávok

vznikol

splatením

časti
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pohľadávky za predaj drevnej hmoty odberateľom – Peniak a spol. s.r.o. za
predaj dreva vo výške 4681,11 €. Nedaňové pohľadávky za vodu, kom. odpad
vo výške 273,18 € sa tiež oproti roku 2018 znížili zaplatením týchto
pohľadávok. Daňové pohľadávky za daň z nehnuteľností vo výške 2075,93 €
vznikli hlavne neuhradením daní z nehnuteľností spol. Eko družstvo Kalinka vo
výške 2042,02 €.
-

nárast záväzkov – na základe dosiahnutých nákladov a výnosov v roku 2019
za

podnikateľskú činnosť ,,hospodárenie v obecnom lese,, nevznikla obci

povinnosť zaplatiť daň z príjmu PO, lebo v tejto činnosti sme boli v strate. V
tejto súvislosti sa nevyčerpali rezervy, ktoré boli určené pre činnosť v
podnikateľskej činnosti a preto vznikol ich nárast. Podmienky obchodu
s drevom v závere roka 2019 značne skomplikovala mierna zima a hlavne
prebytok smrekovej drevnej hmoty z dôvodu rozsiahlych kalamít spôsobených
podkôrnym hmyzom na Slovensku, ale aj v susedných krajinách. Náklady
dodávateľom boli teda v prevažnej miere tvorené za ťažbu napadnutého dreva
a faktúry boli uhradené až v januári 2020. Táto skutočnosť sa prejavila aj vo
Výkaze ziskov a strát.

9. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
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
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

212850,09
25384,48
39432,21
123668,57
224,16
1528,86

230870
27229,50
32273,21
141268,46
224,16
2474,58

19136,25

24178,88

832,52
0
2643,04

502,22
0
2719,05

3579
229098,04
30853,04

0
217450,14
10358,42

0

0
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62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
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 po
zdanení
/+ kladný HV, - záporný HV/

0
159786,15

0
171008,96

14249,62
3384,95

8654,02
1216,60

0
0
20824,28

0
0
26212,14

12668,95

-13419,86

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume -13419,86 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.
Náklady:


Mierne zvýšenie ceny za spotreby materiálov a energií bolo spôsobené
infláciou. Sumy za služby boli naopak znížené skoro o 7,000 €. Zvýšenie
osobných nákladov vyplýva zo zvýšenia platov zamestnancov v zmysle
Nariadenia vlády SR číslo 388/2018.



Náklady v obecnom lese (náklady - účtované na účtoch 518, 501, 511, 545) na
podnikateľskú činnosť predstavovali sumu 5616,62 €.



V ostatných nákladoch nevznikli významné rozdiely.

Výnosy:
 V roku 2019 predstavovali výnosy z podnikateľskej činnosti sumu 2918,80 €
(výnosy – účtované na výnosovom účte 601 za predaj dreva) je to zníženie oproti
roku 2018 až o 22494 €.
 na účte 632 bola navýšená suma daňových výnosov samospráv z výnosu dane
z príjmu fyzických osôb.
 V ostatných výnosoch nevznikli významné rozdiely.

10. Ostatné dôležité informácie
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10.1. Prijaté granty a transfery a dotácie
V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery a dotácie:
P.
č.
1
2
3

Dotácia od koho

Prijatá

MDVaRR - stavebný poriadok
MDVaRR- úsek dopravy
Ministerstvo vnútra SR - Skladník
CO
Okresný úrad Zvolen- Matrika (0133)
Okresný úrad Zvolen - Regob (0133)
a Regad
Krajský školský úrad
Stravovanie detí v MŠ, ÚPSVaR
Okresný úrad Zvolen - Voľby
prezident
Voľby Europarlament
ÚPSVaR - nezamestnanosť
Podpolanie KZ- Deň úcty k starším
Životné prostredie – Ministerstvo
ŽPSR
BBSK – Dotácia deň rodiny
SPOLU

4
5
6
7
8
9
10
11
12

čerpanie

vrátená

Nevyčerpaná
0
0
0

429,67
14,21
35,87

429,67
14,21
35,87

0
0
0

2237,92
128,17

2237,92
128,17

0
0

0
0

2036
2875,20
1061,24

2036
1970,40
949,36

0
0
111,88

0
904,80

623,52
2395,60
500
30,75

541,19
2395,60
500
30,75

82,33
0
0
0

0
0
0

450
11868,15

450
11719,14

0
194,21

0
904,80

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

MŠ Kalinka – stravovanie – podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

-

Národný projekt znižovanie nezamestnanosti – Dohoda s ÚPSVaR účelom
ktorej bolo vytvorenie pracovného miesta pre mladých dlhodobo evidovaných
občanov.

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle Uznesenia č.07-022018.
Prijímateľ dotácie
Základná
organizácia

Účelové určenie dotácie
Podpora zväzu

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR
100

zväzu

včelárov

10.3. Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
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-

Oprava strechy a výmena dverí na budove domu smútku.

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Je pripravená dokumentácia na rekonštrukciu kotolne kultúrneho domu.
Žiadosť o NFP bude podaná v rámci výzvy cez miestnu akčnú skupinu (MAS
Podpoľanie).

-

Ako v predchádzajúce roky budeme žiadať o dotáciu Ministerstvo financií SR
na rekonštrukciu a modernizáciu miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia.

-

Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu.

-

Oprava strechy kultúrneho domu.

-

Výkup pozemkov na cintoríne v Kalinke do vlastníctva obce.

-

Oplotenie pozemkov na cintoríne v Kalinke.

-

Výstavba hracieho prvku v areáli MŠ aj s úpravou terénu.

-

Náter okien na budove domu smútku.

-

Wifi pre teba – wifi zadarmo na vybraných miestach v obci

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 viedla k 31.12.2018 súdny spor

s Ondrejom Farbiakom a jeho

manželkou o náhradu škody, v priebehu roka 2019 však všetky obvinenia
stiahli a spor bol týmto ukončený.


Spor s Milanom Lietavom, ohľadom určenia vlastníctva pozemkov, bol
zamietnutý v prospech obce V.H.Kalinka a týmto ukončený.



obec akceptovala rozhodnutie súdu týkajúce sa Anny Fekiačovej vo veci
určenia výšky súdnych trov voči obci V.H.Kalinka. Obec v roku 2019 ukončila
spor zaplatením trov vo výške 444,80 €.
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Udržanie vyrovnaného rozpočtu obce bude z dôvodu pandémie koronavírusu,
utlmenia ekonomiky a následného výrazného výpadku príjmov z podielových
daní v roku 2020 značne náročné a bez pomoci štátu zrejme nemožné.

Vypracoval: Bc. Anna Gondová
V o V.H.Kalinke

Schválil:Ing. Jozef Tuček, starosta obce

dňa 25.06.2020

______ Výročná správa 2019______________________________________________21

