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1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE SLATVINA 

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, 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.  

Územie obce tvorí katastrálne územie Slatvina. 

 

1.1 Geografické údaje 

 

Geografická poloha obce: Obec Slatvina leží v Hornádskej kotline. Severovýchodne od obce sa 

tiahne lesný komplex Branisko s najvyšším vrcholom pomenovaným Sľubica (1129,4 m n. m.).  

ktorého hrebeň tvorí hranicu medzi Spišom a Šarišom.  

 Slatvina leží na 48°59´ severnej zemepisnej šírky a  20°50´ východnej zemepisnej dĺžky.

 Územie spadá do klimatickej oblasti mierneho podnebia, teplé letá a mierne vlhké 

a chladné zimy. Teplotu vzduchu a množstvo zrážok charakterizuje veľká premenlivosť v 

priebehu roka a rozpätie nadmorských výšok (460 -1129 m n. m.). Najchladnejším mesiacom 

je január, kedy priemerná teplota dosahuje -3,5 až -6 °C. Priemerné teploty najteplejšieho 

mesiaca – júla, nepresahujú 17 °C, čo svedčí o chladnom lete. S pribúdaním nadmorskej výšky 

sa teplota zmenšuje a zväčšuje sa množstvo zrážok. Priemerný ročný úhrn zrážok je 590-800 

mm, najviac zrážok spadne v júli, najmenej vo februári. Snehová pokrývka trvá 59-90 dní. 

 Územie odvodňuje recipient Slatvinský potok a jeho ľavostranný prítok potok 

Bugľovec, ktorý sa vlieva do rieky Hornád. V katastri obce sa vyskytuje viacero minerálnych 

prameňov, jeden z nich je pomerne známy prameň Anna s uhličitanovo –železitou vodou sa 

nachádza v centre obce. 

 

Susediace katastre: Spišské Vlachy, Oľšavka, Dúbrava, Vojkovce. 

                                     

1.2 Demografické údaje  

 

Počet obyvateľov: k 31.12. 2018 žilo v obci 326 obyvateľov , z toho 161 mužov a 165 žien, t.j. 

49,38 % muži a 50,62 % ženy.  

Deti do 15 rokov: počet 50, nad 15 rokov do 18 rokov – 7, počet dospelých: 269. 

Priemerný vek 39,80 roka, mužov 39,36 roka, žien 40,68 roka. 

Národnostná štruktúra : 99,71  % slovenská národnosť, 0,29 % maďarská národnosť. 

 

Vývoj počtu obyvateľov:  Obec Slatvina vykazuje v roku 2018 oproti predchádzajúcemu roku 

pokles o 8 obyvateľov. Možno konštatovať, že v  reprodukcii obyvateľstva nenastal priaznivý 

vývoj. Demografický vývoj ukazuje na starnutie obyvateľstva. Počet živonarodených detí 

v sledovanom roku 2018 bol celkom 2.  Zomreli 4 obyvatelia. Prisťahovali sa 2 osoby  

a odsťahovalo sa celkom 8 obyvateľov.   
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1.3 Ekonomické údaje  

 

Nezamestnanosť v obci:  Nezamestnanosť v  obci Slatvina k 31.12.2018 dosiahla hodnotu 

4,22% (okres Sp. Nová Ves 6,99%). Vývoj nezamestnanosti: vývoj miery nezamestnanosti 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom dosiahol mierny pokles. 

 

1.4 Symboly obce 

 

Erb obce : Erb obce vychádzajúci z historickej predlohy má túto podobu: Do modrého 

neskorogotického štítu (modrá farba je farbou oblohy) daný jej symbol – strieborná ľalia, ktorá 

je známa v celom kresťanskom svete. Pod ľaliou je umiestnený strieborný ležatý polmesiac. 

 

Vlajka obce: Vlajka obce Slatviny je v podstate odvodená od sfarbenia erbu, kde miesto 

striebornej farby na erbe na vlajke je biela. Pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov rovnakej 

šírky v poradí: biely, modrý, biely modrý. Ukončená je tromi cípmi, čiže dvoma zostrihmi 

siahajúcimi do tretiny ich listu. 

 

Pečať obce: Pečať obce je kruhová, pričom stred pečatného poľa vypĺňa obecný erb. Kruhopis 

obsahuje text: „OBEC SLATVINA“ 

  

Symboly obce Slatvina sú evidované v heraldickom registri Slovenskej republiky pod 

signatúrou S-98/1995. 

 

1.5 Logo obce   

Logo obce tvorí erb obce.  

 

1.6 História obce   

Obec sa spomína od roku 1246 – prvá písomná zmienka o obci Slatvina – ZEK (môžeme 

predpokladať, že obec vznikla o niekoľko desaťročí skôr). Sme presvedčení, že Fekete 

tendenčne uvádza založenie obce Maďarmi v roku 1300, čo nezodpovedá obklopeniu Slatviny 

slovanskými dedinami, názvom honov v chotári ani známym priezviskám obyvateľov obce. Za 

zrod obce považujeme rok 1246.  

Názov obce Slatvina je odvodený od označenia močaristej pôdy pri žriedlach so zlým odtokom, 

ktorý sa vžil ako slatina, slatiny, slatvina, slatviny. Menej častý názov sliač, sliače. Tieto názvy 

sa uplatnili pri pomenovaní obcí a osád (Slatina, Sliač). Tak dostala i naša obec svoje meno. 

 

1.7 Pamiatky  

Jedinou významnou pamätihodnosťou je rímskokatolícky kostol s kostolným zariadením. 

Kostol  Nanebovzatia Panny Márie, situovaný na kopci, zo západnej strany obce. Je postavený 

v 2. polovici 13. storočia, v ranogotickom slohu.  

Pamätná tabuľa, resp. vojnové hroby: venované obetiam 2. svetovej vojny, jedna je 

situovaná na priečelí budovy Obecného úradu a ďalšia  - druhá je umiestnená na miestnom 

cintoríne. 

 

1.8. Významní rodáci obce 

 Jozef Chovanec (23.10.1920 – 14.10.2005) – známy maľovaním obrazov, nástenných malieb 

v kostoloch,  

 Ján Petrofčík (6.4.1893 – 17.6.1983) – vyštudoval za učiteľa v Učiteľskom ústave v Spišskej 

Kapituli v roku 1914. Na začiatku praxe učil v rodnej obci Slatvine. Zaslúžil sa o založenie 
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Dobrovoľného hasičského zboru v roku 1924. Za jeho účinkovania sa začalo hrať ochotnícke 

divadlo. 

 Igor Kováč (*1969) – sa venoval atletike – behu na 110 m prekážok, kde dosiahol pozoruhodné 

výsledky: 

- 3. miesto: Majstrovstvá sveta v atletike – Atény 1997, 

- 5. miesto: Halové majstrovstvá sveta v atletike – Paríž 1997, 

- 5. miesto: Halové majstrovstvá Európy v atletike – Paríž 1994. 

Je slovenským rekordérom aj v šprinte na 100 m časom 10,32 s a v štafete 4 x 100 m. 

  

1.9 Výchova a vzdelávanie  
V súčasnosti obec poskytuje predškolskú výchovu detí v Materskej škole v Slatvine. 

Vzdelávanie na základnej škole je zabezpečené školami v meste Spišské Vlachy.  

 

1.10 Zdravotníctvo 
 Zdravotná starostlivosť pre obyvateľov obce je zabezpečená v susedných mestách, príp. 

obciach. Napr. obvodné zdravotnícke zariadenia v Spišských Vlachoch, Krompachoch, 

Spišskom Hrušove. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa 

bude orientovať na  uspokojovanie potrieb občanov prevažne dôchodkového veku.  

   

1.11 Sociálne zabezpečenie 
Možnosť zabezpečenia sociálnych služieb v obci je  prostredníctvom opatrovateľskej služby. 

V roku 2018 obec evidovala 2 žiadosti občanov o zabezpečenie týchto služieb (len posudky na 

odkázanosť). 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude 

orientovať na  uspokojovanie potrieb zdravotne odkázaných občanov obce. 

Obec umožňuje poskytovanie obedov za poplatok starobným dôchodcom a občanom sociálne 

odkázaným v školskej jedálni. 

 

1.12 Kultúra 
Tak ako v okolitých a porovnateľných obciach, spoločenský a kultúrny život v obci 

zabezpečuje: 

 Obecný úrad, 

 Kultúrny dom, 

 Obecná knižnica. 

 

Podľa doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať 

na  organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce.   

 

1.13  Hospodárstvo  
Jediné potraviny/zmiešaný tovar v obci prevádzkovateľa Pekáreň Paciga, s.r.o., boli z dôvodu 

nedostatku personálu zrušené. 

 

Priemysel v obci: 

 v obci sa nenachádzajú žiadne veľké firmy, 

 činnosť vykazujú iba drobní podnikatelia, napr. SHR. 

 

Poľnohospodárska výroba v obci: 

 Poľnohospodárske družstvo Kluknava, 

 Ovocinár. s.r.o., Vojkovce. 
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Možno očakávať, že  hospodársky život v obci zostane v súčasnej podobe, keďže obyvatelia sa 

nevenujú ani tradičnej poľnohospodárskej a  ani inej činnosti.   

 

1.14 Organizačná štruktúra Obce 

 

Obecný úrad 
Starosta obce:  Mgr. Vladislav Vrábeľ 

Zástupca starostu obce: Jozef Gonda 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Vladimír Vaščák 

Samostatná pracovníčka pre ekonomické, samosprávne a administratívne činnosti obce:  

p. Viera Tarbajová, Nadežda Kráľová. 

Pomocný administratívny pracovník a upratovač: Eva Pavlíková 

Obecné zastupiteľstvo: Jozef Gonda – zástupca starostu, Radoslav Klešč, Patrik Mikula,  Lukáš 

Staňa, Miroslav Timčík. 
 

Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárne orgány, vklad do základného 

imania, predmet činnosti /: Združenie obcí mikroregión Sľubica, Slatvina 63, 053 61 Slatvina 

 

Materská škola 
Poverená vedením: Mgr. Jana Holotňáková 

Asistent učiteľa: Simona Gabrišová 

Kuchárka ŠJ: Anna Nováková 

Pomocný administratívny pracovník a upratovač: Eva Pavlíková, Lucia Kicková, Katarína 

Petrušková 

Vedúca ŠJ: Viera Tarbajová 03/2018  

 

 

 

Zriadené komisie: 

 

1. Komisia pre ochranu verejného záujmu.  
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2. Rozpočet obce na rok 2018 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2018. 

Obec Slatvina v roku 2018 zostavila rozpočet v zmysle 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 2018 bol zostavený ako prebytkový: 

- bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový 

- kapitálový   rozpočet bol zostavený ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. 

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2017 uznesením č.U-12.4 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá zmena schválená dňa 27.3.2018 rozpočtovým opatrením starostu obce Slatvina č. 1,  

- druhá zmena schválená dňa 27.06.2018 uznesením č. U-14.7.2.,  

- tretia zmena schválená dňa 7.8.2018 uznesením č. U-15.3.,  

- štvrtá zmena schválená dňa 27.12.2018 rozpočtovým opatrením starostu obce Slatvina č. 2. 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018 

 

 Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

% 

plnenia 

Príjmy celkom 449 600,00 492 014,00 207 092,35 42,10% 

z toho :     

Bežné príjmy 129 600,00 153 014,00 150 842,35 98,60% 

Kapitálové príjmy 313 000,00 332 000,00 52 000,00 15,70% 

Finančné príjmy 7 000,00 7 000,00 4 250,00 60,70% 

Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

Celkové príjmy bez fin. 

operácií 

442 600,00 485 014,00 202 842,35  

Výdavky celkom 420 811,30 492 014,00 171 597,55 34,90% 

z toho :     

Bežné výdavky 126 811,30 145 239,00 136 623,48 94,20% 

Kapitálové výdavky 292 000,00 346 775,00 34 974,07 10,10% 

Finančné výdavky 2 000,00 0,00 0,00 0,00% 

Výdavky RO právnou 

subjektivitou 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

Celkové výdavky bez 

fin.operácií 

418 811,30 492 014,00 171 597,55  

Rozpočet  obce +28 788,70 0,00 +113 324,10  
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2.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2018  

 
Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

492 014,00   207 092,35 42,10% 

 

 Bežné príjmy  

 

a/ daňové príjmy: 

 

 Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

101 810,- 116 952 114,70% 

 

Daň z príjmov poukázaný územnej samospráve /111003/ 122 225,00 EUR  

Daň z nehnuteľností /121000/         4 181,78 EUR 

-daň z pozemkov/121001/            1 666,43 EUR  

-daň zo stavieb /121002/           2 515,35 EUR 

Daň za psa /133001/                74,89 EUR 

Daň za užívanie verejného priestranstva /133012/          114,96 EUR 

Poplatok za TKO /133013/           1 471,57 EUR 

 

b/ nedaňové príjmy: 

 

 Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

12 832,00 12 537,15                       97,70% 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku /210000/         166,93 EUR 

-z prenajatých pozemkov /212002/            134,00 EUR 

-z prenajatých budov /212003/              32,93 EUR 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby /220000/   10 700,63 EUR 

-správne poplatky /221004/             434,00 EUR 

-za predaj výrobkov a služieb /223001/            344,42 EUR 

-školy a školské zariadenie /223002/            690,97 EUR 

-stravné /223003/           5 150,52 EUR  

-za odber podzemnej vody /229002/         4 080,72 EUR 

   

 

Iné nedaňové príjmy /290000/           1 669,59 EUR 

-vratky /292017/                179,28 EUR 

-iné /292027/              1 490,31 EUR 

 

 

c/ prijaté granty a transfery /310/-bežné 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma Účel 

1. ÚPSVaR, Sp. Nová Ves 0,00 Chránené pracovisko ZPS 

2. ÚPSVaR, Sp. Nová Ves          6 150,09 Praxou k zamestnaniu 

3. ÚPSVaR, Sp. Nová Ves 11 278,35 Podpora rozvoja zamestnanosti 

4. Ministerstvo vnútra SR             108,57 Register obyvateľstva  
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5. Ministerstvo vnútra SR             18,00 Register adries  

6. Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho 

rozvoja SR 

             365,19            

    

stavebný poriadok 

7. Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho 

rozvoja SR 

             14,21 Miestne a účelové komunikácie 

8. Okresný úrad Košice 5,00 Ochrana prírody  

9. Okresný úrad Košice 10,00 Vodná správa 

10. Okresný úrad Košice 9,00 Ochrana pred povodňami 

11. Okresný úrad Košice 7,00 Ochrana ovzdušia 

12. Krajský školský úrad          328.00 Školstvo 

13. Environmentálny fond SR        19 000,00 Elektromobilita obce Slatvina 

14. Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR 

      3 000,00 DHZ Obce Slatvina 

15. Okresný úrad Košice 25,00 vojnové hroby  

    

    

 SPOLU: 40 318,41  

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

 Kapitálové príjmy: 

 

 Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

332 000,00 52 000,00 15,77 % 

 

 Príjem zo štátneho účelového fondu:  52 000,00 EUR 

 zo štátneho rozpočtu    33 000,00 EUR 

 zo štátneho fondu    19 000,00 EUR 

 

 

  Príjmové finančné operácie: 

 

 Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

7 000,00 4 250,00 60,70 

 

 

2.2  Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 
 

Rozpočet  na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

492 014,00              171 597,55 34,50% 

 

v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy /0111/ 266 130,00 108 323,58 40,60% 

Finančná a rozpočtová oblasť /0112/ 2 333,00 2 332,68 100,00% 

Všeobecné verejné služby /0160/ 375,00 374,47 100,00% 

Ochrana prírody a krajiny /0540/ 598,00 397,93 65,70% 
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Výstavba /0443/ 366,00 365,19 100% 

Cestná doprava /0451/ 3 425,00 2 961,85 86,50% 

Ochrana pred požiarmi /0320/  33 815,00 3 487,82 10,30% 

Nakladanie s odpadmi /0510/ 5 199,00 5 191,58 100,00% 

Verejné osvetlenie /0640/ 812,00 811,68 100,00% 

Zásobovanie vodou /0630/ 3560,00 2666,66 74,90% 

Kultúra /0820/ 1 464,00 1 791,33 122,30% 

Predškolská výchova /0911/ 36 584,00 35 921,29 98,20% 

 

 

 bežné výdavky : 

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

145 239,00 136 623,48 94,20% 

 

Mzdy, platy  a ostatné osobné vyrovnania /610/   54 997,14 EUR   

             

Do kategórie 610 patria mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontrolóra a pracovníkov na 

MOS /dotácie ÚPSVaR na rozvoj zamestnanosti/,TP a TSP, učiteliek v materskej škôlke 

a zamestnancov školskej jedálne. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní /620/    19 578,73 EUR  

            

Tovary a služby /630/      59 559,01 EUR 

 

Do kategórie 630 idú prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, 

energie, voda, komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné  

a ostatné tovary a služby. 

           

Bežné transfery /640/          629,84 EUR 

 

Do kategórie 640 idú členské príspevky, nemocenské dávky, ostatné príspevy 

 

Splácanie úrokov a ostatné platby /650/     1 858,76 EUR 

 

 kapitálové výdavky : 

 

 Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

                 346 000,00 34 974,07 10,10%  

 

Čerpanie kapitálového rozpočtu:  
Nákup prevádzkových strojov pre DHZ    3 016,46 EUR 

Nákup osobného automobilu               23 250,00 EUR 

Nákup leštiaceho stroja pre bowling        500,00 EUR  

Nákup výpočtovej techniky pre MŠ     1 317,40 EUR 

Projektová dokumentácia         500,00 EUR  

        

 výdavkové finančné operácie  
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Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

2 000,00 2 000,00 100,00% 

  

Prostriedky boli použité na splátku úveru. 

 

2.3 Stav finančných prostriedkov k 31.12.2018 

 

   43 272,14 EUR 

    z toho : 

 Pokladňa : 1 570,84 EUR 

 Bankové účty : 41 701,30 EUR 

o RF : 360,00 EUR 

o SF : 840,00 EUR 

o  prostriedky ŠR : 30 000,00 EUR 

 

 

Zostatok  finančných prostriedkov :  5 494,80 EUR  

 

 

3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

Bežné  príjmy spolu 150 842,35 

Bežné výdavky spolu 134 623,48 

Bežný rozpočet 16 218,87 

Kapitálové  príjmy spolu 52 000,00 

Kapitálové  výdavky spolu 34 974,07 

Kapitálový rozpočet  17 025,93 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 33 244,80 

Vylúčenie z prebytku  30 000,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 33 244,80 

Príjmy z finančných operácií 4 250,00 

Výdavky z finančných operácií 2 000,00 

Rozdiel finančných operácií 2 250,00 
PRÍJMY SPOLU   207 092,35 

VÝDAVKY SPOLU 171 597,55 

Hospodárenie obce  35 494,80 
Vylúčenie z prebytku 30 000,00  

Upravené hospodárenie obce 5 494,80 

 
Prebytok rozpočtu v sume  35 494,80 € - 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, po vylúčení z prebytku nevyčerpaných 

prostriedkov 30 000,00 na hasičskú zbrojnicu. 

 

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách sa do hospodárenia obce nezapočítavajú príjmy a 

výdavky z finančných operácií (úverov). 
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 Podľa tohto princípu po odpočítaní finančných operácií a nerozpočtovaných príjmov  je 

skutočnosť prebytok  rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z. za rok 2018 vo výške 5 494,80 €.  

 
3.1  Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

 

Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na 

samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v € 

PS k 1.1.2018 360,- 

Prírastky - z prebytku hospodárenia - 

KS k 31.12.2018 360,-       

 

Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v € 

PS k 1.1.2018 340,38 

Prírastky - povinný prídel -    0,6    %                    300,42 

               - ostatné prírastky    - 

Úbytky   - závodné stravovanie                     149,14 

              - regeneráciu PS, dopravu               - 

              - dopravné                           - 

              - ostatné úbytky                                                 -   

KS k 31.12.2018 491,66 
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4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018  
A K T Í V A 

Názov   ZS  k  1.1.2018 KZ  k  31.12.2018 

Majetok spolu 840 248,73 773 183,49 

Neobežný majetok spolu 782 503,94 747 498,06 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 684,40 564,40 

Dlhodobý hmotný majetok 736 979,35 702 093,47 

Dlhodobý finančný majetok 44 840,19 44 840,19 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku   

Obežný majetok spolu 48 088,03 16 165,52 

z toho :   

Zásoby 242,33 176,90 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 2 667,00 60,00 

Krátkodobé pohľadávky 1 869,56 2 797,70 

Finančné účty 13 130,92 43 309,14 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 9 656,76 9 519,91 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2018 KZ  k  31.12.2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 840 248,73 773 183,49 

Vlastné imanie 333 960,87 310 854,62 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia 333 960,87 310 854,62 

Záväzky 59 698,42 35 239,43 

z toho :   

Rezervy 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 30 654,17 311,61 
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Dlhodobé záväzky 3 596,70  3 548,68 

Krátkodobé záväzky 11 874,63 16 306,22 

Bankové úvery a výpomoci 13 572,92 15 072,92 

Časové rozlíšenie 446 589,44 427 089,44 

 

 

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov 

5.1  Pohľadávky  

 

nedaňové pohľadávky /účet 318/ za odber vody a odvoz komunálneho odpadu   

k 31.12.2017      1 712,25 EUR 

k 31.12.2018         714,44 EUR 

daňové pohľadávky /účet 319/ DzN a psa 

k 31.12.2017           802,44 EUR 

k 31.12.2018           702,89 EUR 

pohľadávky voči odberateľom /účet 311/ 

k 31.12.2017           60,00 EUR 

k 31.12.2018         2 667,00 EUR 

 

 
5.2  Záväzky 

   Krátkodobé a dlhodobé záväzky k 31.12.2018 

Názov účtu k 31.12.2017 k 31.12.2018 

účet 321 - dodávatelia 3 797,92 3 214,52 

účet 331- zamestnanci 3 635,45 4 660,90 

účet 336 – SP a ZP 2 540,12 2 560,24 

účet 342 – DzZČ 972,83 1 438,97 

účet 472 – SF 300,42 491,66 

účet 379 – iné záväzky 3 248,26 3 105,04 

SPOLU : 14 495,00 15 471,33 

  

 

6. Ostatné  dôležité informácie 
 

6.1 Prijaté granty a transfery 

 v roku 2018 bol obci poskytnutý príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti 

materskej školy, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

v sume 328,-  €. Finančné prostriedky boli k 31.12.2018 použité na určený účel, 

 

 v roku 2018 bola obci poskytnutá dotácia z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu 

občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky v sume 126,57 €. Finančné 

prostriedky boli k 31.12. 2018 použité na určený účel, 

 

 v roku 2018 nebol obci poskytnutý príspevok na úhradu prevádzkových nákladov 
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chránenej dielne a chráneného pracoviska,  

 

 v roku 2018 bola obci poskytnutá dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu 

štátnej správy starostlivosti o životné prostredie vo výške 31,- €, ktoré obec k 

31.12.2018 použila na určený účel, 

 

 v roku 2018 bola obci poskytnutá dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu 

pôsobnosti štátnej správy na úseku pozemných komunikácií v sume 14,21 €. 
Finančné prostriedky boli k 31.12. 2018 použité na určený účel, 

 

 v roku 2018 bol obci poskytnutý príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia  

s    vykonávaním   činnosti   formou   projektu   „Praxou k zamestnaniu“ 6150,09 

€, ktoré obec použila na mzdy a odvody do fondov zamestnancov zamestnaných cez 

projekt ÚPSVaR, 

 

 v roku 2018 bol obci poskytnutý príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia  

s    vykonávaním   činnosti   formou   projektu   „Podpora rozvoja 

zamestnanosti“ 11 278,35 €, ktoré obec použila na mzdy a odvody do fondov 

zamestnancov zamestnaných cez projekt ÚPSVaR, 

 

 v roku 2018 boli obci poskytnuté finančné prostriedky súvisiace s prípravou 

a konaním Volieb do orgánov samosprávy miest a obcí v sume 417,73 €, ktoré boli 

použité na určený účel, 

 

 v roku 2018 boli obci poskytnuté finančné prostriedky z MV SR vo výške 30 000,- 

€  na rekonštrukciu  hasičskej  zbrojnice, ktoré doposiaľ neboli využité. 

 

6.2 Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – 

podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. 
Obec Slatvina v roku 2018 neposkytovala žiadne dotácie. 

 
6.3. Významné investičné akcie v roku 2018 
 

Obec pokračovala v úprave terénu v okolí ČOV a úpravy zakúpeného pozemku pri vstupe do 

obce, ďalej úpravu pozemnej komunikácie v lokalite Pánske. 

 

6.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch : 

1. rekonštrukcia budovy obecného úradu, kultúrneho domu, materskej školy - zníženie 

energetickej náročnosti verejných budov, fondy EÚ PRV, 

A. 2. etapa Kanalizácia Slatvina, fondy EÚ, 

B. realizácia prípojok RD ku jestvujúcej kanalizácii, fondy EÚ, 

C. prvá časť rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice podľa PD, fondy EÚ, 

D. výstavba detského ihriska, fondy EÚ, 

E. výstavba optických sietí – realizácia „Kamerového systému“, II. Etapa, 

F. výstavba miestnych asfaltových komunikácií, fondy EÚ, 

G. rekonštrukcia okolia Domu poslednej rozlúčky, cintorína, prístupových chodníkov, 

fondy EÚ,  
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H. výstavba nových vetiev obecného vodovodu, 

I. rekonštrukcia parkov averejných priestranstiev obce. 

 

6.5. Finančné usporiadanie vzťahov obci 

 
1. štátnemu rozpočtu, 

2. rozpočtom VÚC, 

3. štátnym fondom. 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

 
Poskytovateľ 
 

 

    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, .... 
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   
- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 

 

- 5 - 

ÚPSVaR, Sp. Nová 

Ves 

Chránené pracovisko pre 

osoby so ZPS 

0,00 0,00 0,00 

ÚPSVaR, Sp. Nová 

Ves 

Praxou k zamestnaniu 6 150,09 6 150,09 0,00 

ÚPSVaR, Sp. Nová 

Ves 

Podpora rozvoja 

zamestnanosti 

11 278,35 11 278,35 0,00 

Okresný úrad 

Košice - školský 

úrad 

Školstvo 328,00 328,00 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR 

REGOB - register 

obyvateľstva  

108,57 108,57 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR 

REGOB – register adries 18,00 18,00 0,00 

Ministerstvo 

dopravy, výstavby a 

regionálneho 

rozvoja SR 

Stavebný poriadok 365,19 365,19 0,00 

Ministerstvo 

dopravy, výstavby a 

regionálneho 

rozvoja SR 

 

Miestne komunikácie 

 

14,21 14,21         0,00 

Okresný úrad 

Košice 

Ochrana prírody   

5,00 5,00 0,00 

Okresný úrad 

Košice 

Vodná správa  10,00 
10,00 0,00 
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Okresný úrad 

Košice 

Ochrana pred povodňami 9,00 
9,00 0,00 

Okresný úrad 

Košice 

Ochrana ovzdušia  7,00 
7,00 0,00 

Okresný úrad 

Košice 

vojnové hroby  25,00 25,00 0,00 

Dobrovoľná 

požiarna ochrana 

SR 

DHZO 3 000,00 3 000,00         0,00 

Environmentálny 

fond SR 

Elektromobilita obce Slatvina 19 000,00 19 000,00 0,00 

MV SR, Bratislava rekonštrukcia hasičskej 

zbrojnice 

30 000,00 0,00 30 000,00 

     

 

 

 

b.) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel 

Voľby do VÚC KSK 417,73 417,73 0,00 

 

 

6.6. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

Prílohy: 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke. 

 

Výročná správa bola schválením zverejnená dňa  ………... do ……….... 

Výročná správa bola zverejnená dňa 31.12.2019 


