Konsolidovaná výročná správa
Obce VLKOVÁ
za rok 2019

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení poslanci OZ, vážení občania,
predkladám Vám Výročnú správu obce Vlková za rok 2019. V tejto správe je podrobne
rozpísaný vývoj našej obce z hľadiska demografie, ale aj ekonomiky. V roku 2019 obec
zrealizovala množstvo investičných aktivít, ktoré prispeli k zlepšeniu života našich občanov.
V týchto a ďalších nových aktivitách chce obec pokračovať aj v ďalších rokoch. Všetky
aktivity obce vychádzajú z potrieb občanov.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

OBEC VLKOVÁ

Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán obce:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:

Vlková 107, 059 72
00326704
PhDr.Mgr. Peter Bendík
052/4590423
obecvlkova@stonline.sk
www.vlkova.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

PhDr. Mgr. Peter BENDÍK

Zástupca starostu obce:

JUDr. Pavol ZAVACKÝ

Hlavný kontrolór obce:

Ľudmila MAGUTOVÁ

Obecné zastupiteľstvo:

JUDr. Pavol Zavacký
Jozef Kolcun
Ing. Katarína Klimková
Peter Dunajčan
Ladislav Kurčák
Marián Vnenčák
Jozef Majerčák

Komisie:

Stavebná komisia
Poriadková komisia
Komisia verejného obstarávania

Obecný úrad:

Obecný úrad, Vlková 107, 059 72

Rozpočtové organizácie obce :

Základná škola s materskou školou Vlková 18

Adresa :
IČO :
Kontakt :

Vlková 18, 059 72
37827476
052/4590433
4

E-mail :
Webová stránka :
Ridateľ ZŠ s MŠ :
Základná činnosť:
Hodnota majetku:
Výška vlastného imania:
Výsledok hospodárenia:

zsvlkova@azet.sk, skolavlkova@gmail.com,
skolavlkova.edupage.org
Mgr. Martin BELIŠ
Výchova a vzdelávanie
147.792,04 EUR
147.792,04 EUR
0,00 EUR

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
„ Starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby jej obyvateľov“.
Vízie obce:
Obec Vlková je miestom s atraktívnym prostredím pre život. Všestranným rozvojom a
využívaním svojho vnútorného potenciálu zabezpečuje zvyšovanie kvality života všetkých
svojich obyvateľov, ktorým poskytuje kvalitné služby.
Ciele obce:
„ Vytvoriť podmienky na zvyšovanie kvality života jej obyvateľov aktívnym prístupom k
podpore hospodárskej a sociálnej oblasti pri súčasnom zveľaďovaní životného prostredia
obce“.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá 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. Obec má v zriaďovateľskej pôsobnosti jednu rozpočtovú
orgánizáciu.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Vlková je situovaná 3 km od známeho termálneho kúpaliska vo
Vrbove a 10 km od okresného mesta Kežmarok,
49.0561100 SŠ, 20.4382400 VD
Susedné mestá a obce :

Vrbov, Abrahámovce

Celková rozloha obce :

11,81 km2

Nadmorská výška :

679 m n. m.
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5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :

69,77 obyv./km, 824 obyvateľov

Národnostná štruktúra :

Slovenská, Poľská

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
Vývoj počtu obyvateľov :

Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev

Počet obyvateľov k 01.01.2019
Narodenie
Úmrtie
Prihlásenie k TP
Odhlásenie z TP
Počet obyvateľov k 31.12.2019

800
8
2
25
7
824

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : Mieru nezamestnanosti za obec nevieme určiť, nakoľko ekonomická
aktivita obyvateľstva sa posudzuje len na okresnej úrovni.
Nezamestnanosť v okrese : k 31.12.2011
k 31.12.2012
k 31.12.2013
k 31.12.2014
k 31.12.2019

28,66
30,60
30,36
25,59
14,79

Vývoj nezamestnanosti :
Počet nezamestnaných
k 31.12.2011
44
k 31.12.2012
78
k 31.12.2013
81
k 31.12.2014
54
k 31.12.2015
55
k 31.12.2016
55
k 31.12.2017
24
k 31.12.2018
28
k 31.12.2019
23

%
%
%
%
%

k 31.12.2015
k 31.12.2016
k 31.12.2017
k 31.12.2018

muži

23,44
20,53
15,44
15,21

%
%
%
%

ženy
26
39
49
28
30
30
12
12
8

18
39
32
26
25
25
12
16
15

5.4. Symboly obce
Erb obce :
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Vlajka obce :

Pečať obce :

5.5. História obce : Pôvodný názov obce : Farkašovce
Prvá písomná zmienka:
Obec existovala už pred 12 – tým storočím. Prvá písomná zmienka je až z roku 1278, keď sa
spomína pod názvom Farcasfolva, keď Farkašovce kráľ Ladislav daroval bratom Polanovi a
Rikolfovi z Brezovice za zásluhy v boji proti českému kráľovi Otakarovi pri rábskom hrade a
tiež za zásluhy pri znovu získaní Spišského hradu daroval bratovi Rikolfovi. Boli to synovia
Rudigera, zakladateľa šľachtického rodu Berzeviczy, ktorý prišiel do Uhorska v sprievode
manželky Ondreja II, Gertrúdy z Merana. Obec patrila Berzeviczyovcom, v osemnástom
storočí sa stali jej majiteľmi Wielandovci, ktorí vlastnili veľkostatok do roku 1945, kedy naň
bola uvalená dočasná správa a neskôr bol skonfiškovaný.
K obci patrí aj osada Levkovce, ktorá sa prvýkrát písomne spomína v roku 1306. Dnešná
Vlková (Farkašovce) vznikla v roku 1895 administratívnym spojením Farkašoviec s
Levkovcami. Zmena názvu obce z Farkašoviec na Vlkovú bola urobená v roku 1948 kedy
Poverenníctvo vnútra poslovenčilo názvy niektorých obcí na území ČSR. Zmeny názvov boli
dané na plagátoch z ONV – okresnej odborovej rady v Kežmarku, ktoré boli v obci vyvesené
18. júla 1948. Vlková si zachovala poľnohospodársky ráz aj za prvej ČSR. Wielandovci
vlastnili vo Vlkovej majetky do roku 1945. V obci žilo veľa deputátnikov (komenciášov), ktorí
pracovali na veľkostatku a bývali v tzv. komenciášskych domoch, ktoré vlastnili Wielandovci.
5.6. Pamiatky :
Kaštieľ
Pôvodne renesančná stavba, empírovo upravená. Dvojpodlažná budova zo 17. storočia
s obdĺžnym pôdorysom a empírovou fasádou z roku 1830. Horizontálna rustika prízemia
s polkruhovými supraportami, poschodie členené pilastrami a rovnými nadokennými rýmsami.
V miestnostiach renesančné, krížové, hrebienkové, kláštorné a valené klenby, inde rovné
stropy. Bočná prízemná budova pristavaná v 2. pol. 19. storočia.
Kaštieľ- Neskorobarokový z roku 1764
Bloková budova s obdĺžnym pôdorysom. Nad obytným prízemím polposchodie skladovacích
priestorov s vetrákmi začlenenými do pilastrovej fasády. Okná a portály majú kamenné
šambrány. Strecha manzardová. Vstupný portál s oválnym zamrežovaným svetlíkom a
záclonovým frontónom. V súčasnosti je kaštieľ v rekonštrukcii.
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Historický park
Ku kaštieľom patrí aj pomerne rozsiahly park s jazerom, v ktorom je cintorín rodiny
Wielandovcov, posledných vlastníkov kaštieľov a miestnych zemepánov. Tento park však
nie je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR. Už v minulosti boli okolo
kaštieľov areály, ktorých súčasťou okrem hospodárskych objektov boli aj
parkovo
upravené plochy. S najväčšou pravdepodobnosťou v dobe empírovej úpravy
renesančného
kaštieľa začiatkom 19. storočia bol založený rozsiahly park, ktorý sa
čiastočne zachoval do
dnešnej doby. Zaberá rozsiahlu výmeru juhozápadne od oboch
kaštieľov. Areál kaštieľov od
vlastného parku oddeľovala komunikácia a pôvodne aj
potok. V parku je cintorín na ktorom
sú pochovaní príslušníci rodiny Wielandovcov. Je tu pochovaná napr. aj Barbora von
Wieland, veľká láska významného slovenského dramatika Jána Chalúpku, ktorý sa s ňou
zoznámil v čase, keď bol rektorom na kežmarskom lýceu v rokoch 1818 – 1824. Ich vzťah pre
národnostné a stavovské bariéry nebol predurčený k šťastnému naplneniu.V roku 2018 bola
robená rekonštrukcia historického parku, osadenie chodníkových obrubníkov, ukladanie
dlažby na chodník a ukladanie dlažby na breh jazera. Boli osadené parkové lavičky, odpadkové
koše a drevené mosty so zábradlím cez jazero. Cieľom rekonštrukcie bolo zvýšenie atraktivity
obce pre návštevníkov, podnikateľské subjekty ako aj samotných občanov obce, vytvorenie
podmienok pre skvalitnenie života obyvateľov obce,zlepšenie životného prostredia.
Rímsko – katolícky kostol Zvestovania Pána
Barokový z r. 1779 postavený na mieste starého kostola spomínaného z roku 1408.
Jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria. Presbytérium zaklenuté konchou
a jedným poľom, loď tromi poľami pruskej klenby. Do štítového priečelia vstavaná veža,
a fasáda členená lyzénami. Hlavný oltár krídlový, gotický z čias okolo roku 1480. Uprostred
štvrťpoľová skriňa so sochami Panny Márie (v strede), po stranách v štvrťpoliach sochy sv.
Kataríny Alex, Barbory, Margity Antiochijskej, Doroty, na vnútorných krídlach maľované
tabule: Zvestovanie, navštívenie, Narodenie, Klaňanie troch kráľov, na vonkajších krídlach:
Judášov bozk, Ježiš pred Pilátom, Ecce homo, Ježiš nesie kríž. Sochy sa pripisujú dielni
majstra oltára Panny Márie snežnej v katolíckom farskom kostole v Levoči. Krstiteľnica
Baroková z polovice 18. storočia, kamenná. Plastika Ukrižovanie, polychrómovaná drevorezba
z konca 18. storočia. Paramentár polychrómovaná ľudová drevorezba z roku 1780. Orgánová
skriňa rokoková z konca 18. storočia. Zvony: Kostol má tri zvony. Najstarší je Urban z roku
1643, ktorý odlial N. Bezot. Miesto jeho pôsobenia nie je známe. Na Spiši sa zachovali jeho
zvony v Abrahámovciach (Pikovský zvon a v Strážkach (najväčší zvon). Zvon Sankustník
pochádza z roku 1704 a Veľký zvon odliala Zvonolejáreň, účastinná spoločnosť Prešov v roku
1925.
Rímsko – katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Bol postavený v Levkovciach v rokoch 1999 – 2006 a posvätený 25.júna 2006.
5.7. Významné osobnosti obce
Prepošt Jakub
Narodil sa vo Vlkovej v šľachtickej rodine Apoc Berzeviczy. Vo funkcii spišského prepošta
pôsobil v rokoch 1284 – 1301. Bol prvým prepoštom, ktorý pochádzal priamo zo Spiša.
Pravdepodobne okolo roku 1293 ho kráľ Ondrej III. menoval biskupom. Neskôr bol
kancelárom kráľa Václava. Do dejín Spiša sa zapísal predovšetkým ako zakladateľ kostola a
kláštora kartuziánov na Skale útočišťa (Lapis refugii) Zomrel v Budíne v roku 1301.
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Ladislav z Vlkovej
zomrel okolo roku 1412 pochádzal z rodu berzeviciovcov. Stal sa cirkevným hodnostárom, v
rokoch 1397 – 1406 bol knínskym biskupom. Väčšinu sa zdržiaval v Spišskom Štiavniku, kde
bol gubernátorom kláštora. V roku 1411 sprostredkúval dohodu medzi uhorským a poľským
kráľom.
Abrahám Cebánius (1580 – 1638) (Abraham Cebani de Farkasfalva)
Narodil sa vo Vlkovej – Farkašovciach v roku 1580. Bol notárom, archivárom humanistickým
spisovateľom. Od roku 1610 bol hlavným notárom Spišskej stolice v Levoči.
Jozef Farkaš
venoval sa oceľo a medi rytectvu a maľovaniu. Známe sú jeho tri grafiky venované tématike
Nitry. Pôsobil v Bratislave a Pešti, kde v roku 1848 zomrel
Barbora Alžbeta Wielandová (Babetta won Wieland 1799 - 1882)
Veľká láska známeho slovenského spisovateľa a rektora Kežmarského lýcea Janka Chalúpku Je
pochovaná na rodinnom cintoríne Wielandovcov vo Vlkovej
Juraj Wieland (1763 – 1843)
Poľný maršál – poručík a hlavný veliteľ posádky v Košiciach, ktorý bojoval aj proti
Napoleonovi. V rokoch 1878 – 1883 bol poslancom uhorského snemu.
Artúr Wieland (1846 – 1921)
V rokoch 1910 – 1917 bol hlavným županom Spišskej župy. Zaslúžil sa o rozvoj baníctva a vôbec
hospodárstva na Spiši.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola s materskou školou Vlková 18 s právnou subjektivitou, v roku 2019
školu navštevovalo 33 detí.
Materská škola vo Vlkovej má jednu triedu. V budove materskej školy je školská
jedáleň, v roku 2019 materskú školu navštevovalo 28 detí.
Školský klub detí, ktorý je súčasť ZŠ s MŠ od 01.09.2019, navštevovalo 21 detí.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na zvyšovanie kompetencií skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu.

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.
Adresa : Huncovská 42, 060 01 Kežmarok
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Kontakt : 052/4512111
Email: nemocnica@nkk.sk
Lekár súkromný všeobecný pre dospelých:
-

MUDr. Miroslav JEŽÍK
Adresa :059 72, Vrbov 251
Kontakt : 052/4592127

-

Lekárka súkromná všeobecná pre deti a dorast:

-

MUDr. Marta JEŽÍKOVÁ
Adresa: 059 72, Vrbov 251
Kontakt: 052/4684181
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej
starostlivosti občanom obce.

6.3. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Obec Vlková, Základná škola s
materskou školou Vlková konaním kultúrnych a spoločenských akcií: fašiangy,deň matiek,
slávnosti obce, posedenie s dôchodcami, Mikuláš, vianočné besiedky.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovaný na usporiadanie kultúrnych akcií za účelom stretávania sa občanov,
kultúrne vyžitie detí a mládeže.
Cirkev pôsobiaca v obci :
Rímskokatolícky farský úrad Abrahámovce
Správca farnosti:
Mgr. Marián JABROCKÝ
Adresa :
Abrahámovce 35, 059 72
Kontakt:
052/4590422
Občianske združenie pôsobiace v obci :
Futbalový oddiel Vlková
Predseda:
PhDr. Mgr. Peter BENDÍK
Sídlo :
Vlková 107, 059 72
6.4.Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
Potraviny BARANOVÁ
Potraviny BINEKOVÁ
Espress-bar Anna BARANOVÁ

Vlková 107
Vlková 208
Vlková 117
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Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
ZEMEDAR s. r. o.,
Poprad – Stráže
052/772226
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na rozvoj cestovného ruchu a na poľnohospodársku výrobu.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2018 uznesením č.8/2018
Rozpočet bol zmenený trikrát :
prvá zmena schválená dňa 12.04.2019, rozpočtovým opatrenám č.1, uznesením č. 28/2019
druhá zmena schválená dňa 09.08.2019, rozpočtovým opatrenám č.2, uznesením č. 51/2019
tretia zmena schválená dňa 06.12.2019, rozpočtovým opatrenám č.3, uznesením č. 65/2019
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s PS
Finančné príjmy RO s PS

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s PS
Finančné výdavky RO s PS

Rozpočet obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

543.944

849.660

836.902,74

98,50

377.967
0
151.877
14.100
0
543.944

439.067
241.102
155.863
12.120
1.508
839.943

436.309,33
241.101,53
145.864,04
12.120,26
1.507,58
755.399,01

99,37
100
93,58
100
99,97
89,93

202.622
179.877
24.300
137.105
0
0

253.023
231.604
193.460
161.856
0
9.717

236.708,69
163.543,54
193.290,72
161.856,06
0,00
81.503,73

93,55
70,61
99,91
100
0
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Príjmy z finančných operácií RO
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019

448.429,59
436.309,33
12.120,26

398.564,75
236.708,69
161.856,06

49.864,84
241.101,53
241.101,53
0,00

163.543,54
163.543,54
0,00

77.557,99
127.422,83
79.333,20
48.089,63
145.864,04
1.507,58
193.290,72

- 45.919,10
836.902,74
755.399,01
81.503,73
79.333,20
2.170,53

Prebytok rozpočtu v sume 127.422,83 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a
b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 79.333,20 EUR navrhujeme použiť na:
 na vysporiadanie zostatku finančných operácií – 45.919,10 EUR
 tvorbu rezervného fondu 2.170,53EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1.333,20 EUR, a to na :
 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1.333,20 EUR.
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v rozpočtovom roku 2018 (58.000 €), rok 2019 (20.000 €) v sume 78.000,00 EUR, a to na :
 výstavba chodníka v obci vsume 28.000,00 EUR
 prístavba k hasičskej zbrojnici v obci Vlková v sume 30.000,00 EUR
 vybudovanie nového detského ihriska pri ZŠ s MŠ parc. č. 45/2 v sume 20.000,00 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo
výške 2.170,53 EUR
7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022
Skutočnosť
k 31.12.2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

836.902,74

514.864

404.429

394.329

436.309,33
241.101,53
145.864,04
13.627,84

429.667
0
73.200
12.000

393.429
0
0
11.000

383.329
0
0
11.000

Skutočnosť
k 31.12.2019

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

755.399,01

514.867

404.429

394.329

236.708,69
163.543,54

292.040
117.200

229.589
0

221.089
0

193.290,72
161.856,06

25.000
149.840

25.000
149.840

24.300
149.840

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
8.1.1. Majetok za materskú účtovnú jednotku
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :

Skutočnosť
k 31.12.2018
1.459.144,83
1.236.367,32

Skutočnosť
k 31.12.2019
1.590.035,45
1.367.464,59
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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 dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

1.505,83
1.143.080,30
91.781,19
221.633,94

4.317,08
1.271.366,32
91.781,19
221.821,63

76,24
155.286,75
0,00
3.052,34
63.218,61
0,00
0,00
1.143,57

98,64
135.169,71
0,00
3.571,07
82.982,21
0,00
0,00
749,23

8.1.2. Zdroje krytia za materskú účtovnú jednotku
Názov

Vlastné imanie a záväzky 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

Skutočnosť
k 31.12.2018
1.459.144,83
729.037,84

Skutočnosť
k 31.12.2019
1.590.035,45
862.514,67

0,00
0,00
24.510,08
337.059,86

0,00
0,00
133.476,83
275.069,79

1.820,00
58.000,00
896,21
22.818,12
253.515,53
393.047,13

1.820,00
79.333,20
938,68
48.875,50
144.102,41
452.450,99

Skutočnosť
k 31.12.2018
1.470.264,93
1.391.654,07

Skutočnosť
k 31.12.2019
1.602.657,78
1.502.634,30

1.505,83
1.298.367,05
91.781,19
77.467,29

4.317,08
1.406.536,03
91.781,19
99.274,25

380,60
0,00
0,00
3.052,34

463,18
0,00
0,00
3.571,07

8.2.1. Majetok za konsolidovaný celok
Názov

Majetok spolu
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
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Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

74.034,35
0,00
0,00
1.143,57

95.240,00
0,00
0,00
749,23

Skutočnosť
k 31.12.2018
1.470.264,93
729.037,84

Skutočnosť
k 31.12.2019
1.602.657,78
862.514,67

0
0
729.037,84
348.179,96

0
0
862.514,67
287.692,12

1.820,00
58.000,00
1.070,99
33.773,44
253.515,53
393.047,13

1.820,00
79.333,20
1.046,42
61.390,09
144.102,41
452.450,99

8.2.2. Zdroje krytia za konsolidovaný celok
Názov

9. Vlastné imanie a záväzky 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

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov na účte 019 – nehmotný majetok v sume 4.400,00 € (zmena územného
plánu)
prírastok na účte 021 – stavby v sume 191.090,29 € (rekonštrukcia miestnych
komunikácií, rekonštrukcia historického parku, kúpa garáže)
úbytok na účte 021 – stavby v sume 23.340,41 € (predaj vodovodu)
prírastok na účte 031 – pozemky v sume 6.590,43 € (kúpa pozemkov)
úbytok na účte 031 – pozemky v sume 229,68 € ( predaj pozemkov)

8.3.1. Pohľadávky za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2018

6.107,74
0,00

Zostatok
k 31.12 2019

6.626,47
0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: Sú to pohľádavky občanov na dani z
nehnuteľnosti a komunálneho odpadu.
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8.3.2. Pohľadávky za konsolidovaný celok
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

6.107,74
0,00

6.626,47
0,00

8.4.1. Záväzky za materskú účtovnú jednotku
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12.2019

23.724,33 49.814,18
0,00

0,00

8.4.2. Záväzky za konsolidovaný celok
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2018

34.844,43
0,00

Zostatok
k 31.12 2019

62.436,51
0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Dlhodobé záväzky sa týkajú sociálneho fondu rok rok 2018 – 1.070,99 € , 2019 – 1.046,42 €,
Krátkodobé záväzky sa týkajú predpisu miezd za mesiac 122019 a predpisu dodavateľských
faktúr týkajúcich sa vývozu odpadu, skladkovanie odpadu, telefónu, internetu, dodávky
elektrickej energie a plynu za mesiac 122019.
Záväzky
- zamestnanci
- poisťovne
- daňový úrad
- dodávatelia
- prijaté preddavky
- iné

Zostatok
k 31.12 2018

13.300,50
9.325,87
2.846,97
6.085,89
1.724,29
489,92

Zostatok
k 31.12 2019

12.565,18
10.496,66
2.595,76
34.497,35
1.146,57
88,57

V roku 2019 sa zvýšili záväzky voči dodávateľom z dôvodu neuhradenia faktúr za
rekonštrukciu miestnych komunikácií.
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9. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
9.1. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov za materskú účtovnú
jednotku
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
Vý Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 – Ostatné výnosy
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
Ho Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

342.498,02
32.190,33
41.124,78
127.710,11
130,68
236,08

406.348,29
26.750,30
50.966,85
137.939,36
57,18
817,84

28.750,51

62.807,78

2.337,53
0,00
109.018,00

5.460,02
0,00
121.548,36

0,00
367.008,10
573,88
0,00

0,00
539.825,12
3.496,08
0,00

0,00
293.720,99

0,00
338.696,95

5.466,10
1.690,50

17.812,56
1.817,10

14,34
0,00
5.542,29

193,55
0,00
177.808,88

24.510,08

133.476,83
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9.2. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný celok
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
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
/+ kladný HV, - záporný HV/

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

402.983,33
52.092,15
45.368,32
242.888,68
130,68
236,08

486.448,39
50.609,23
55.548,54
273.561,79
57,18
5.502,64

48.867,55

82.924,82

2.357,45
0
11.042,42

5.460,02
0
12.784,17

0
427.493,41
19.092,98

0
619.925,22
23.095,64

0

0

0
293.720,99

0
338.696,95

6.347,18
1.690,50

17.812,56
1.817,10

14,34
0
106.627,42

193,55
0
238.309,42

+ 24.510,08

+ 133.476,83

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 133.476,83 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom.
V roku 2019 došlo k
 nárastu osobných nákladov o 30.673,11 € oproti roku 2018 (zvýšenie tabuľkových
platov zamestnancov obce. Prijatý zamestnanec z UPSVaR Kežmarok na dohodu
„ Cesta na trh práce 2“ - opatrenie č.2 na obdobie od 01.08.2019 do 31.07.2020).
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nárast ostatné náklady na prevádzkovú činnosť o 5.266,56 € oproti roku 2018
(žiakom v základných a materských školách bola poskytnutá dotácia na podporu
výchovy k stravovacím návykom).
 nárast odpisov, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia o 34.057,27 € oproti roku 2018 (zaradenie stavieb do majetku
obce a zároveň odpisovanie majetku).
 nárast finančných nákladov o 3.102,57 € oproti roku 2018 (platili sa úroky z úveru,
ktorý bol poskytnutý na refundáciu nenavratného finančného príspevku z PPA).

V roku 2019 sa zvýšili príjmy z daňových výnosov samosprávy o 44.975,96 € a výnosy z
transferov o 131.682,00 €.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec, rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Krajský školský úrad Prešov
Krajský školský úrad Prešov
Krajský školský úrad Prešov
Krajský školský úrad Prešov
Okresný úrad Kežmarok
Okresný úrad Kežmarok
Okresný úrad Kežmarok
Krajský úrad ŽP Bratislava
Krajský úrad pre cestnú dopravu
ÚPSVaR Kežmarok
ÚPSVaR Kežmarok
ÚPSVaR Kežmarok
ÚPSVaR Kežmarok
ÚPSVaR Kežmarok
DPO Bratislava
Prešovský samosprávny kraj Prešov
Ministerstvo financií SR BA
Ministerstvo financií SR BA
Ministerstvo financií SR BA
Pôdohospod.patobná agentúra BA
Pôdohospod. patobná agentúra BA

Účelové určenie grantov a
transferov
Mzdy, odvody,tovary – ZŠ - BV
Príspevok na učebnice – ZŠ - BV
5 ročné deti – MŠ -BV
Príspevok na školu v prírode – ZŠ- BV
Dotacia REGOB - BV
Voľby prezidenta, eurovoľby - BV
Datácia register adries - BV
Dotácia ochrana prírody - BV
Dotácia komunikácie - BV
Dotácia školské pomôcky - BV
Osobitný príjemca – rod. prídavky - BV
Dohoda 50 J, 01/2019 – 03/2019 - BV
Dohoda Cesta na trh práce, 08-10/2019-BV
Dotacia strava v HN
Materiálno technické vybavenie DHZO-BV
Dotacia Detské bránky - BV
Rekonštrukcia miestnych kom. -KV
Vybudovanie detského ihriska - KV
Rekonštrukcia miest. chod.v a kom. - KV
Rekonštrukcia hist. parku v obci - KV
Rekonštrukcia kom. plôch, chodníka - KV

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
64.610,00
167,00
1.809,00
1.350,00
256,08
2.151,47
35,60
72,54
33,52
33,20
146,04
3.001,20
1.999,95
6.018,00
3.000,00
800,00
13.500,00
20.000,00
30.000,00
83.877,60
86.133,93

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
- V roku 2019 sa konali voľby do europského parlamentu a voľby prezidenta kde boli
obci poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2.151,47 €.
- DHZ Vlková boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 3.000,00 €.
- Obci v roku 2019 boli poskytnuté FP na podporu výchovy k stravovacím návykom pre
deti zo Základnej a Materskej školy vo výške 6.018,00 €.
- Na rekonštrukciu miestnych komunikácii obec dostala FP vo výške 129.633,93 €.
19

Na rekonštrukciu historického parku v obci boli poskytnuté FP vo výške 83.877,60 €.
V roku 2019 obci boli poskytnuté FP na vybudovanie detského ihriska pri Základnej
škole vo výške 20.000,00 €.
Z PSK bolo obci v roku 2019 poskytnuté FP na zakúpenie detských futbalových brán
vo výške 800,00 €.
V roku 2019 mala obec zamestnaného občana cez UPSVaR na ktorého boli poskytnuté
FP vo výške 5001,15 €.

-

b) rozpočtová organizácia
- prijala len bežné transfery na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v
školstve.
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.4/2012 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Futbalový oddiel Vlková

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Rozvoj telesnej kultúry a športu

3.714,16

10.3. Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019 :
a) obec
 rekonštrukcia historického parku v obci Vlková vo výške 86.365,27 €.
z toho PPA Bratislava 83.877,60 €.
 rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci vo výške 59.316,55 €.
z toho Ministerstvo financii SR 43,500,00 €.
b) rozpočtová organizácia
žiadne
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
-

vybudovanie autobusovej zastávky s chodníkom pri IBV
prístavba Hasičskej zbrojnice.
rozšírenie verejného osvetlenia v obci
výstavba tribúny pri Základnej škole

b) rozpočtová organizácia
 žiadne
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10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Na konci roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). V
prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho
krajín. Aj keď v čase zverejnenia tejto konsolidovanej účtovnej závierky sa situácia neustále
mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť
vážnejší, ako sa pôvodne očákavalo. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky
si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie
na účtovnú jednotu. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do
účtvníctva v roku 2020.

Vypracoval: Dana Bodyová

Schválil:PhDr. Mgr. Peter Bendík

Vo Vlkovej dňa 04.06.2020
Prílohy:



Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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