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Obce Vígľašská Huta Kalinka
za rok 2020
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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 2020 vychádza z
výsledkov ekonomických ukazovateľov, počas celého roku 2020. Začiatok roka 2020 bol
poznačený nepriaznivým počasím vo forme silného vetra, čo spôsobovalo skratovanie a
výpadky verejného osvetlenia. Už 3.1.2020 musel byť odstránený starý rozvádzač verejného
osvetlenia, spustený nový rozvádzač a následne vykonaná oprava VO. Takéto výpadky a
následné opravy mali dopad na rozpočet obce, pretože nie je možné predvídať, v aký objem
finančných prostriedkov bude potrebný na opravu VO a miestneho rozhlasu z titulu
nepriaznivého počasia. Obec bola úspešná v rámci výzvy „WIFI PRE TEBA“ a ešte
13.12.2019 bola zo strany úradu podpredsedu vlády podpísaná zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku. Následne dňa 16.1.2020 bolo odstúpené na kontrolu
písomné vyhodnotenie verejného obstarávania a dňa 27.1.2020 bola na Ministerstvo dopravy a
výstavby SR odstúpená celá dokumentácia verejného obstarávania na kontrolu. Napriek
urgencii zo strany obce do dnešného dňa nebola kontrola ukončená. Realizácia projektu je tak
otázna, pretože sa mala uskutočniť do 12 mesiacov od podpisu zmluvy, pričom technické
zariadenia zakúpené dodávateľskou firmou by v čase realizácie už bolo morálne aj technicky
zastaralé. Koniec januára bol poznačený kritickou situáciou v zabezpečení autobusovej
dopravy, keď pre nezhody medzi SAD Zvolen a BBSK hrozilo, že náklady na nevyhnutnú
dopravu budú určitý čas znášať obce. K dohode medzi SAD Zvolen a BBSK nakoniec došlo,
avšak obce mali pripravené dočasné financovanie dopravy cestou Koordinačného združenia
Podpoľanie. Od 16.3.2020 bol Vládou SR vyhlásený núdzový stav v súvislosti s ochorením
COVID-19. Pre nedostatok rúšok obec vďaka aktívnym občanom, ktorí šili rúška doma,
zabezpečila ich distribúciu hlavne starším občanom. Časť materiálu na rúška obec zakúpila z
vlastných zdrojov. Problematické bolo hlavne financovanie zamestnancov materskej školy. Na
základe nariadení bola materská škola mimo prevádzky, pričom nebol jasne definovaný spôsob
financovania platov. Obec tento stav riešila

formou čerpania dovoleniek, podľa nároku

zamestnanca ku konkrétnemu dátumu, alebo zamestnanci, vrátane učiteliek vykonávali
dezinfekciu priestorov a úpravu okolia MŠ. Obec žiadala refundáciu finančných prostriedkov
na mzdy od štátu, na základe čoho štát poukázal obci sumu cca 13.041,18 €.
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Dňa 28.3.2020 došlo k dopravnej nehode, keď vodič osobného auta vo vysokej rýchlosti
narazil do budovy s.č. 61 – bývalá predajňa vo vlastníctve obce. Škodu, vrátane statického
posudku obec riešila cez PZP vodiča. Úhrada zo strany poisťovne bola na účet obce poukázaná
až v decembri.
V mesiaci apríl bol zverejnený predpokladaný výpadok podielových daní pre jednotlivé obce v
dôsledku koronakrízy. Pre obec V.H.Kalinka bol predpokladaný výpadok 40.000,- €. V
dôsledku toho obec obmedzila všetky plánované investičné činnosti (oprava ciest, oprava
budovy kult. domu ap.). V letných mesiacoch (júl a august) sa konali brigády rodičov detí MŠ,
v rámci ktorých vybudovali „Domček na strome“ s rôznymi hracími prvkami. Financovanie
projektu bolo z financií OZ Permoníci pri MŠ a z finančných prostriedkov účelovo viazaných
na MŠ.
Od júla došlo k zmene správcu chaty Lohyňa. Na chate boli vykonané nevyhnutné opravyočistenie a náter strechy, oprava odkvapov, kompletný náter z vonkajšej strany, bola kúpená
nová kuchynská linka a nevyhnutné predmety bežnej potreby, momentálne prebieha oprava
podlahy. Obce V.H.Kalinka, Slatinské Lazy a Klokoč zorganizovali dňa 15.8.2020 spoločnú
kultúrno-spoločenskú akciu „Tri pramene Podjavoria“, na ktorej vystúpili speváci a hudobníci
rôznych žánrov.

Naša obec zabezpečovala občerstvenie formou guľášov a finančne sa

podieľala na nákladoch celej akcie, ktorú predčasne ukončila prietrž mračien.
Obec zabezpečovala pohreb nášho občana, ktorý býval sám, jeho príbuzný z ČR neprejavili
záujem o vybavovanie pohrebu, preto všetky náklady súvisiace s pohrebom zabezpečovala
a financovala obec. V dedičskom konaní boli náklady refundované z nevyplateného dôchodku.
V novembri prebehlo celoplošné testovanie na COVID-19, ktoré z veľkej časti zabezpečovali
a financovali samosprávy. Časť nákladov obce bola zo strany štátu preplatená, avšak niektoré
náklady nebolo možné uplatniť – náklady na kúrenie v kultúrnom dome (uhlie, drevo, správca),
dezinfekcia, tlač dokumentov, ap. Náklady boli zo strany štátu uhradené vo výške cca 1048,- €.
V dôsledku menšieho výpadku podielových daní oproti prognóze, obec z ušetrených
finančných prostriedkov zabezpečila opravu aspoň najkritickejších úsekov miestnych
komunikácií. V decembri došlo k poškodeniu cesty - priepustu pri cintoríne Dolná Huta. Obec
musela operatívne zabezpečiť bager a korugované rúry na opravu cesty.
Osobitnou kapitolou je hospodárenie v lese vo vlastníctve obce. V decembri 2019 musela obec
spracovať vetrovú kalamitu v smrekovom poraste. Pre množstvo snehu ale nebolo možné túto
drevnú hmotu predať v danom roku. Zima 2019/2020 bola veľmi mierna, štát povolil dovoz
drevnej hmoty z rozsiahlych kalamít v Českej republike a zároveň tu boli prvé náznaky
koronakrízy, čo spôsobila veľký prepad cien drevnej hmoty, hlavne smrekovej. Rozdiel v cene
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predstavoval pri guľatine – 12,-€ a pri vláknine – 8,-€ za 1m3. Obec veľkú časť vyťaženej
drevnej hmoty predala hlavne obyvateľom našej obce ako palivové drevo, jeden kamión
predala spoločnosti Peniak spol. s.r.o., čím sa znížila výška pohľadávky obce o 1.000,- €. V
závere roka sa podarilo predať časť smrekovej drevnej hmoty ako guľatinu.
Rok 2020 obec Vígľašská Huta-Kalinka skončila s prebytkom hospodárenia, avšak len za cenu
obmedzenia investícií a rozvoja v dôsledku koronakrízy.

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
Gonda Pavel - 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

______ Výročná správa 2020______________________________________________7

Eva Harazínová – Dohoda o pracovnej činnosti - údržba ciest a ostatné práce s traktorom vo
vlastníctve obce podľa pokynov starostu
Jana Michnová - 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
Bc. Alžbeta Borovská – zastupujúca učiteľka počas MD Maliniakovej

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.
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Výkup pozemkov na cintoríne do vlastníctva obce.



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 : 318
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : katolíci, evanjelici
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 3,7 %
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Nezamestnanosť v okrese : 7,39 %
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
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
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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,



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..
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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

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý bol zostavený za obdobie
kalendárneho roka 2020. Rozpočet OBCE Vígľašská Huta Kalinka bol schválený na obecnom
zastupiteľstve bez výhrad dňa 06.03.2020 Uzn. č. 06-03-2020. Rozpočet bol schválený ako
vyrovnaný v celkovej výške 202 422 € v príjmovej aj výdavkovej časti.
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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 v roku 2020 nebol zmenený.
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet
k 31.12.2020

Schválený
rozpočet
202 422 €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

202 422 €

202 422 €

202 422 €

202 422 €

202 422 €

202 422 €

202 422 €
0

Príjmy a výdavky boli v rozpočte členené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Schodok v
bežnom rozpočte ani celkovom rozpočte nenastal.

a) Rozpor príjmov za rok 2020
Rekapitulácia rozpočtových príjmov za rok 2020(Výkaz Fin- 1-12)
schválený
upravený
Bežný rozpočet spolu

202422

Skutočnosť k 31.12.2020

-

231706,91

Kapitálový rozpočet

63,80

Fin. operácie

8593,00

Spolu príjmy

202422

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
202 422

240363,71

-

240 363,71

118,74

Z rozpočtovaných celkových príjmov 202 422 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
240 363,71 EUR, čo predstavuje 118,74 % plnenie.
a) Bežné príjmy
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Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene v €
202422

Skutočnosť k 31.12.2020
231706,91

 daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene v
2020 po poslednej zmene v €
€
174 640
174760,75
174 640
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 159529 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 155705,52 EUR, čo predstavuje
pokles o 2,4 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13017,73 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 13017,73 EUR, čo
predstavuje zvýšenie o 73,10 % (splatenie pohľadávok z roku 2019). Príjmy dane z pozemkov
boli v sume 9364,42 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 3653,31 EUR a príjmy dane
z bytov boli v sume 0 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v
sume 34,55 EUR.
Daň za psa
Príjmy 318 €. Pohľadávky v sume 0 €.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Príjmy 5719,50 €. Pohľadávky v sume 72 €.
 nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene v €
19 470


Skutočnosť k 31.12.2020
34453,92

rozpis nedaňových príjmov:

Z prenajatých pozemkov
Z prenájmu budov
Ostatné poplatky
Predaj výrobkov, tovaru a služieb
Predaj výrobkov, tovaru a služieb
podnikateľská činnosť
Za MŠ rodičovsky prísp.
Za stravné
Za odber vody

Schválený rozpočet
na rok 2020 po
poslednej zmene
1050
3887
844
1024
5946

Skutočnosť k 31.12.2020

1250
3507
1847

1230
3322,91
2058,11

966,22
3161,22
553,90
647,60
18647,97
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Náhrady poistného plnenia
Z dobropisov
Z vratiek
SPOLU

0
50
65
19470

1638,27
0
2163,92
34390,12

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 19470 EUR, bol skutočný príjem vo výške 34390,12
EUR, čo predstavuje 176,96 % plnenie.
Obec vlastní lesné pozemky, z ktorých vykazuje určité príjmy, ktoré sa v roku 2020 rozpočtujú
a výnosy uvedené vo Výkaze ziskov a strát v stĺpci podnikateľská činnosť. Z týchto
prostriedkov platí obec daň z príjmu PO. Obec vykonáva v lese činnosti v zmysle zákona o
lesoch a lesného hospodárskeho plánu. Vykazuje z vyťaženého dreva určité príjmy za predaj
dreva. Tento príjem predstavoval v roku 2020 sumu 18647,97 z toho 1000 € splatenie
pohľadávky od Peniak spol. s.r.o z predchádzajúcich rokov.


prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 8312 EUR, skutočné čerpanie vo výške 22556,04 EUR,
čo predstavuje 271,37 % plnenie.
P.č.

Dotácia od koho

Prijatá

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

čerpanie

MD a V- stavebný poriadok
474,47
474,47
MD aV SR- úsek dopravy
14,04
14,04
Skladník CO
40
40
Matrika (0133)
2407,58
2407,58
Regob (0133) a Regad
125,25
125,25
Krajský školský úrad
1622
1622
strava (ÚPSVaR)
2016
933,60
Voľby
0
0
Voľby NRSR
846,82
797,39
ÚPSVaR Detva,
299,45
299,45
Podpora zamestnanosti v MŠ
13041,18
13041,18
Životné prostredie
30,87
30,87
Sčítanie domov a bytov
1544
1544
Covid - 19
1048,61
1048,61
Spolu dotácie zo ŠR a od
23510,27
22378,44
iných subjektov VS
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

vráten
á
0
0
0
0
0
0
904,80
0
49,43
0
0
0
0
0
954,23

nečerpaná
0
0
0
0
0
1082,40

1082,40

b) Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

63,80
0
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 63,80
EUR, čo predstavuje 0% plnenie.
Príjem z predaja pozemkov bol vo výške 63,80 EUR.
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c) Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

8593

0

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 8593 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Použitie rezervného fondu nebolo potrebné.

b) Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Rekapitulácia výdavkov za rok 2020 (Výkaz FIN- 1 - 12)
Schválený
Upravený

Skutočnosť k 31.12.2020

Bežný rozpočet spolu

202422

0

215340,16

Kapitálový rozpočet

0

0

0

Fin. operácie

0

0

0

202422

0

215340,16

Spolu výdavky
a) Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
202422

Skutočnosť k 31.12.2020
215340,16

% čerpania
106,38

Výdavky celkového bežného rozpočtu tvorili rozpočtované položky. Boli použité vlastné zdroje
(41), zdroje štátneho rozpočtu (111) iné zdroje (71), štátne finančné aktíva (20)
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Medzi významné položky môžeme zaradiť mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu,
matrika, voľby, pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ, pracovníkov v školskej
jedálni MŠ. Schválené prostriedky vo výške 91283 €, plnenie 90093,38 čo je 98,70 %.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 38774 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 38090,58
EUR, čo je 98,24 % čerpanie.
Ostatné výdavky triedy 63x
Z rozpočtovaných výdavkov 59150 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 71075,97
EUR, čo je 120,16 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú
palivá, odmeny na dohody, školenie, potraviny, cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné,
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rutinná a štandardná údržba, softvér, poplatky a odvody, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby a iné.
Obec vlastní lesné pozemky, z ktorých vykazuje určité výdavky, ktoré sa rozpočtujú a náklady
a uvedené vo Výkaze ziskov a strát v stĺpci podnikateľská činnosť. Z týchto prostriedkov platí
obec daň z príjmu PO. V roku 2020 predstavovali výnosy z podnikateľskej činnosti sumu
21670,29 € (výnosy – účtované na výnosovom účte 601 za predaj dreva a na účte 652 rezervy)
a náklady (náklady - účtované na účtoch 518, 501, 568, 552) na podnikateľskú činnosť sumu
12892,58 €. Hospodársky výsledok pred zdanením je zisk 8777,71 €, daň z príjmu PO -1171,15
€. Hospodársky výsledok po zdanení je teda zisk 7606,56 €. (Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020
r.138).
b) Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2019
0

% čerpania
0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
0 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a
finančných operácií je vo Finančnom výkaze FIN 1-12, ktoré sa predkladajú na MFSR
prostredníctvom RIS – SAM a sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.
c) Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020
0

% čerpania
0

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu

231706,91

Bežné výdavky spolu

215340,16

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

16366,75
63,80

Kapitálové výdavky spolu
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0,00

63,80

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

16430,55

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

16430,55

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

8593

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

0,00

Rozdiel finančných operácií

8593

PRÍJMY SPOLU

240363,71

VÝDAVKY SPOLU

215340,16

Hospodárenie obce

25023,55

Úprava prebytku

-8611,60

Upravené hospodárenie obce

16411,95

Úprava prebytku:
 Prijaté kapitálové príjmu vo výške 63,80 €
 Splatenie pohľadávky od Peniak spol. s.r.o. vo výške 1000 €
 Nepoužitá dotácia za stravu v MŠŠJ vo výške - 1082,40 €
 Prijatá návratná finančná výpomoc použitá do bežných výdavkov - 8593 €
Prebytok rozpočtu v sume 16411,95 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 vo výške 16411,95 EUR (presun prostriedkov z obecného lesa
na základe výsledku hospodárenia vo výške 7606,56 € a 8805,39 € zo ZBÚ obce na
účet Rezervného fondu obce)
 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 8593 EUR z roku 2020 je 0 €. Finančné operácie boli
použité na platy zamestnancov obce z následku výpadku podielových daní.
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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 poišťovňa a.s., Komunálnej poisťovni, a.s., Generali
a.s..
K 31.12.2020 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
a) neobežný majetok
Položka majetku

Obstarávacia cena

Korekcia - odpisy

Zostatok k
31.12.2020

Zostatok k
31.12.2019

445989,52

0

445989,52

446438,80

2. Stavby

622799,53

396955

225844,53

245143,53

3. Samost.hnut.veci a
súbory hnut.vecí

13391,31

13391,31

0

242,68

4. Dopravné
prostriedky

5180

4340

840

1800

5. Obstaranie
dlhodobého hmotného
majetku

11760

0

11760

11760

Dlhodobý hmotný
majetok spolu (súčet
1-5)

1099120,36

414686,31

684434,05

705385,01

Realizovateľné cenné
papiere a podiely

73746

0

73746

73746

Dlhodobý finančný
majetok spolu

73746

0

73746

73746

Neobežný majetok
spolu

1172866,36

414686,31

758180,05

779131,01

1. Pozemky

______ Výročná správa 2020______________________________________________19

b) obežný majetok

Zásoby
Položka
zásob

Riadok
súvahy

Hodnota položky k
31.12.2020

potraviny

35

23,63

71,63

kuka
nádoby

35
23,63

71,63

Spolu

Korekcia

Hodnota položky k
31.12.2019

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné

imanie

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

a záväzky

spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky

649719,24

660934,71

1748,39

1748,39
0
11426,38
19308,90

-13419,86
13223,20

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

9486,88
191,83
3544,49
189572,73

6945,06
1082,40
322,54
2365,90
8593
174174,93

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov majetku –neboli

-

prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov – v roku 2020
bola prijatá návratná finančná výpomoc od štátu.

-

odpisy

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky podľa doby splatnosti

Číslo riadku

Hodnota v €
k 31.12.2020

Pohľadávky v lehote splatnosti z toho:
- pohľadávky so zost. dobou splatnosti
do

1
02

1337,17
1337,17

Hodnota v €
k 31.12.2019

______ Výročná správa 2020______________________________________________20

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:

03
04
05
06

4000
5337,17

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 31.12.2020

Zostatok
k 31.12.2019

322,54

191,93

2365,90

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:
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé záväzky spolu:

Hodnota záväzku
322,54
969,16
225,59
1171,15
2365,90

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 z 5915,72 na sumu 4803,42 €
vznikol splatením časti pohľadávky za predaj drevnej hmoty odberateľom –
Peniak a spol. s.r.o. za predaj dreva vo výške 1000; €, zaplatené faktúry vo
výške 112,30 €.
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-

Nedaňové pohľadávky za vodu, kom. odpad vo výške 499,20 € sa oproti roku
2019 zvýšili o 226,02 € nezaplatením za odber vody a za odpad. Daňové
pohľadávky za daň z nehnuteľností vo výške 34,55 € sa znížili o 2041,38 €
hlavne uhradením daní z nehnuteľností spol. Eko družstvo Kalinka.

-

pokles záväzkov – vznikol hlavne zaplatením faktúr z roku 2019.

9. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov
a) výnosy
Popis /číslo účtu a názov/

Suma
Hlavná
činnosť

•
tržby za vlastné výkony a tovar
601,602 - Tržby z predaja výrobkov a služieb
tržby z dreva - podnik. činnosť

zmena stavu vnútroorganizačných zásob

aktivácia
624 - Aktivácia DHM

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

finančné výnosy
661 - Tržby z predaja CP
- predaj akcií
662 - Úroky
668 - Ostatné finančné výnosy

mimoriadne výnosy
672 - Náhrady škôd
•
výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC
- bežný transfer na školský klub
- bežný transfer na školskú jedáleň
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC
- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR

Podnikateľská
činnosť

3492,14

17647,97

0
166999,87

0

6600,90

0

0
0

0

0
0
22 378,44
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- bežný transfer
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ
- zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
- zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov
mimo verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
- zinkasované príjmy RO

ostatné výnosy
641 – Tržby z predaja majetku
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy
•
zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového
rozlíšenia
652 – zúčtovanie zákon. rezerv
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti
Výnosy spolu

14 493

0
0

0

0

0
0
63,80
0
9197,14

4022,32
720

223 945,29

21 670,29

b) náklady
Popis /číslo účtu a názov/
Hlavná
činnosť

spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
- elektrická energia
- voda
- plyn

služby
511 - Opravy a udržiavanie
oprava rozhlasu, ciest, budov a ver.osv.
512 - Cestovné

Suma
Podnikateľská
činnosť

14427,89
8322,74

120,18
0

4942,06

0

175,26
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513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
• osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 - Zákonné sociálne náklady
• dane a poplatky
532 - Daň z nehnuteľností
538 - Ostatné dane a poplatky
• odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
- odpisy z vlastných zdrojov
- odpisy z cudzích zdrojov
552 – Tvorba zákonných rezerv
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
- k daňovým pohľadávkam
- k nedaňovým pohľadávkam
- finančné náklady
561 - Predané CP a podiely
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
• mimoriadne náklady
572 - Škody
• náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO
zriadených obcou alebo VÚC
- bežný transfer xxx
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným
subjektov verejnej správy
- bežný transfer xxx
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov
mimo verejnej správy
- bežný transfer futbal
587 - Náklady na ostatné transfery
- bežný transfer xxx
588 - Náklady z odvodu príjmov
- predpis odvodu príjmov RO
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov
- predpis budúceho odvodu príjmov RO
• ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

288,57
13415,96

11099,90

109002,06
35338,66
588
5618,62
224,46
20501,68
600

1600,50

416,86

72

2813
500
0
0
0
238,37
0
0
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546 - Odpis pohľadávky
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
549 - Manká a škody
-

Náklady spolu

0
2711,28
0

220125,47

12892,58

Textová časť k nákladom a výnosom:
Náklady a výnosy sa vykazujú vo Výkaze ziskov a strát, ktorý je súčasťou Individuálnej
účtovnej závierky obce predkladaný MFSR prostredníctvom modulu RIS SAM a je zverejnený
v registri účtovných závierok. Obec nevykazovala v roku 2020 nerozpočtované položky.
Hospodárenie v obecnej hore sa pokladá za podnikateľskú činnosť. Vo výkaze ziskov a strát sa
vykazuje zvlášť v stĺpci podnikateľská činnosť. 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.“
V roku 2020 predstavovali výnosy z podnikateľskej činnosti sumu 21670,29 € (výnosy –
účtované na výnosovom účte 601 za predaj dreva) a náklady (náklady - účtované na účtoch
518, 501, 568, 552) na podnikateľskú činnosť sumu 12892,58 €. Hospodársky výsledok pred
zdanením je 8777,71 €, daň z príjmu PO je 1171,15 €. Hospodársky výsledok po zdanení je
teda zisk 7606,56€. (Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020 r. 138).
Z bežnej činnosti boli najvýznamnejšie daňové výnosy samosprávy 166999,87 €
účtované na výnosovom účte 632 a ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 9197,14 € účtované
na účte 648.
Významné náklady - platy zamestnancov, náklady na opravu verejného osvetlenia, ciest, za
vývoz komunálneho odpadu.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery a dotácie
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery a dotácie:
P.č.

Dotácia od koho

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MD a V- stavebný poriadok
MD aV SR- úsek dopravy
Skladník CO
Matrika (0133)
Regob (0133) a Regad
Krajský školský úrad
strava (ÚPSVaR)
Voľby
Voľby NRSR
ÚPSVaR Detva,
Podpora zamestnanosti v MŠ
Životné prostredie
Sčítanie domov a bytov
Covid - 19
Spolu dotácie zo ŠR a od iných
subjektov VS

Prijatá
474,47
14,04
40
2407,58
125,25
1622
2016
0
846,82
299,45
13041,18
30,87
1544
1048,61
23510,27

čerpanie
474,47
14,04
40
2407,58
125,25
1622
933,60
0
797,39
299,45
13041,18
30,87
1544
1048,61
22378,44

vrátená
0
0
0
0
0
0
904,80
0
49,43
0
0
0
0
0
954,23

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

MŠ Kalinka – stravovanie, podpora zamestnanosti v MŠ v pandémii.

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2020 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
- neuskutočnili sa žiadne investície

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
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Nevyčerpaná
0
0
0
0
0
1082,40

1082,40

-

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.

-

Výmena 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


Udržanie vyrovnaného rozpočtu obce bude z dôvodu pandémie koronavírusu,
utlmenia ekonomiky a následného výrazného výpadku príjmov z podielových
daní v roku 2021 značne náročné a bez pomoci štátu zrejme nemožné.

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

Schválil:Ing. Jozef Tuček, starosta obce

dňa 18.03.2021
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