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1. Základná charakteristika obce Vavrečka
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.
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce: Katastrálne územie Vavrečky sa orograficky začleňuje do
sústavy vonkajších (flyšových) Západných Karpát. Leží na rozhraní dvoch
geomorfologických celkov, Oravskej Magury a Oravskej kotliny. Chotár sa rozprestiera
juhozápadne od Oravskej priehrady pod Magurkou. Kataster Vavrečky je ohraničený Bielou
Oravou a vodami Oravskej priehrady na severozápade, dolinou Jelenieho potoka a hrebeňom
Oravskej Magury. Chotár Vavrečky má vrchovinový charakter a z administratívneho hľadiska
je obec začlenená do okresu Námestovo v Žilinskom samosprávnom kraji.
Susedné mestá a obce: Ťapešovo, Námestovo
Celková rozloha obce: 902 ha
Nadmorská výška: Chotár Vavrečky sa rozprestiera v rozpätí nadmorskej výšky 610
až 1 112 m. n. m.
1.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov obce Vavrečka v roku 2018 dosiahol počet 1604 .
Národnostná štruktúra obyvateľstva Vavrečky je podrobnejšie zachytená v Tabuľke 1,
kde sa nachádzajú údaje podľa posledného sčítania osôb, bytov a domov Štatistického úradu
SR z roku 2001 (na počet obyvateľov 1 215).
Tabuľka 1 Národnostná štruktúra obyvateľstva obce Vavrečka podľa SOBD 2001
Bývajúce obyv. podľa národností:
Slovenská
Maďarská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Česká
Moravská
Sliezská
Nemecká
Poľská
Zdroj: Štatistický úrad SR

Údaj v %
99,42
0,08
0,00
0,00
0,00
0,25
0,00
0,00
0,00
0,25
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Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu v obci Vavrečka je podrobnejšie
znázornená v Tabuľke 2. Údaje v tabuľke pochádzajú z posledného sčítania osôb, bytov
a domov z roku 2001 (na počet obyvateľov 1 215) zverejnených v databáze Štatistického
úradu SR.
Tabuľka 2 Štruktúra obyvateľstva obce Vavrečka podľa náboženského významu(SOBD 2001)
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Údaj v %
Rímskokatolícke
99,09
Evanjelické
0,16
Gréckokatolícke
0,00
Pravoslávne
0,00
Čs. Husitské
0,00
Bez vyznania
0,41
Ostatné
0,00
Nezistené
0,33
Zdroj: Štatistický úrad SR
Vývoj počtu obyvateľov: V roku 2018 sa v obci Vavrečka narodilo 21 detí. Počet
zomrelých v tomto roku je 8. Celkový počet obyvateľov sa každoročne v obci zvyšuje,
dôkazom čoho je nárast počtu obyvateľov v roku 2017 oproti predchádzajúcemu roku o 50
(2012 – 1 450 obyvateľov; 2013 – 1 470 obyvateľov, 2014 – 1479 obyvateľov, 2015 – 1483
obyvateľov, 2016- 1509 obyvateľov, 2017 - 1554).
1.3 Symboly obce
Základné symboly obce sú pečať, erb a vlajka. V pôvodnom pečatidle obce bola
znázornená labuť držiaca tri prúty. Pri veľkom požiari v 19. storočí bol tento erb zničený. Od
tej doby sa používa pečatidlo, v ktorom je vyrytá labuť v modrom poli bez prútov v zobáku.
Erb obce:

Pečať obce:

1.4 História obce
V roku 1600 vydal Juraj Thurzo listinu, ktorá upravovala šoltýske práva a hranice
chotára novej osady. Píše sa v nej: „Medze chotára osady Sigmondka idú od východu od hôľ,
zvaných Sigmondka.“ Dedina teda pôvodne nosila názov Žigmondka alebo Žigmundka, až
neskôr sa začal používať názov Vavrečka, podľa prvých osadníkov Vavreckých. Od roku
1609 sa v písomnostiach obec spomína iba ako Vavrečka.
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1.5 Pamiatky
Obec Vavrečka, tak ako každá obec či mesto, má svoju históriu, s ktorou sa spájajú
mnohé historické pamiatky. Najvýznamnejšie pamiatky obce sú:
 Kostol sv. Anny: postavený v roku 1932, vysvätený 27. 10. 1935 Andrejom Hlinkom,
 Kaplnka sv. Anny: postavená v rokoch 1829-1830,
 Kaplička lurdskej Panny Márie „Na Pasekoch“,
 Vavrekova lipa: 400 - ročná lipa, ktorú podľa legendy zasadil starý Vavrek, zakladateľ
obce Vavrečka, na začiatku 17. storočia,
 Historická hasičská striekačka z roku 1906.
1.6 Významné osobnosti obce

-

-

Najvýznamnejší rodáci, ktorí pochádzajú z obce Vavrečka sú:
Ignác Matkulčík – kňaz, misionár, učiteľ. Počas života pomáhal biednym a chudobným,
veľký vplyv mal na deti a mládež. Mal veľkú zásluhu na obnove kostola sv. Anny a
jeho okolia, kapličky na Pasekoch, staral sa o úpravu cintorína a dedinského parku.
Ján Hrkeľ – právnik, vychovávateľ, autor všeslovanskej gramatiky.
Kornel Smržík – básnik, výtvarník, pedagóg, redaktor, novinár, publicista, politik.

1.7 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola s materskou
školou vo Vavrečke (ďalej len škola). Škola patrí medzi štátne a jej zriaďovateľom je obec
Vavrečka.
V školskom roku 2018/2019 navštevuje Základnú školu s materskou školou vo
Vavrečke 81 žiakov.
1.8

Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť občanov sa orientuje na využívanie zdravotných služieb
v Námestove, kde sa nachádza Oravská poliklinika Námestovo.
Pre žiakov základnej školy je zabezpečovaná stomatologická starostlivosť
v Námestove MUDr. Slávkou Meškovou.
Starostlivosť o domáce a hospodárske zvieratá a odborné poradenstvo poskytuje
veterinárny lekár MVDr. Ľubomír Ďuroška.
1.9

Sociálne zabezpečenie
K 31.12.2018 nemala obec Vavrečka žiadnu opatrovateľku.
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1.10 Hospodárstvo a organizácie
Aj keď Obec Vavrečka patrí k stredne veľkým obciam Oravy, má dobré zastúpenie
rôznych typov podnikateľských subjektov v oblastiach predaja potravín a zmiešaného tovaru,
autoopravovní a autodopravy, predaj plechov, drevovýroby a iných.
V obci majú sídlo viaceré podnikateľské subjekty:
- DREVOPRODUKT s. r. o.,
- MEMON s. r. o.,
- COOP Jednota,
- CARION SLOVAKIA s. r. o.,
- ELVIN s. r. o.,
- TOWERCOM,
- Lesy SR,
- Plechprodukt s. r. o.,
- TRADE ENGINEERING,
- SDaM s. r. o.,
- TRIPOSTAV,
- G4 GARAGE SLOVAKIA s. r. o.,
- KOVOT,
- KUDOX s. r. o.,
- HE-DOSS,
- Roľnícke družstvo,
- Spoločenstvo urbarialistov obce Vavrečka, ktoré sídli v budove Obecného úradu.
Medzi dôležité inštitúcie v obci môžeme zaradiť rímsko – katolícky farský úrad vo
Vavrečke, ktorého správcom je vdp. Mgr.Ladislav Drengubjak.
1.11 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom. Starostom obce
Vavrečka je Peter Kružel , ktorý bol zvolený vo voľbách dňa 10.11.2018.
Zástupca starostu obce: Ing.Jozef Sklarčík
Hlavný kontrolór obce: Ing. Vladimír Brindžák zabezpečuje kontrolu zákonnosti,
účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom ako aj
kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Vavrečka je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov
volených na obdobie 4 rokov a zo starostu obce. Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo v roku
2018 na svojich zasadnutiach o základných otázkach života obce. Pozvánka na zasadnutie
bola formou vyhlášky zverejnená na úradnej tabuli a na internetovej stránke najneskôr 3 dni
pred konaním zasadnutia. Každé zasadnutie bolo verejné.
Poslanci Obecného zastupiteľstva sú:
- Ing. Mária Bucová
- Adam Čiernik
- Bc. Alena Hvoľková
- Marián Kasan
- Ing.Karol Pjentek
6
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-

František Pepucha
Ing.Miroslav Rentka
Ing. Jozef Sklarčík
Peter Trabalka

Komisie vytvorené v rámci Obecného zastupiteľstva obce Vavrečka sú:
komisia finančná, pre kultúru šport a mládeže, sociálnych vecí :
Predseda – Ing.Mária Bucová
členovia :
Bc.Alena Hvoľková, Ing.Jozef Sklarčík, Marián Kasan, Peter Trabalka,
Ing.Miroslav Rentka, František Pepucha
komisia výstavby, územného plánovania, verejného poriadku:
predseda – Ing.Miroslav Rentka
členovia: Adam Čiernik, Ing.Mária Bucová, Ing.Karol Pjentek, Peter Trabalka, František
Pepucha
komisia verejného záujmu
Predseda – Bc. Alena Hvoľková
členovia : Adam Čiernik, Ing.Jozef Sklarčík, Ing.Karol Pjentek, Marián Kasan
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce.
Zamestnancov obecného úradu a ich prácu organizuje starosta obce. Obecný úrad
zabezpečuje organizačné a administratívne práce, súvisiace s chodom obce. Je podateľňou a
výpravňou obecných písomností, zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na
rokovania obecného zastupiteľstva, vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obecnej
samosprávy aj správnych konaní, vykonáva nariadenia obce a uznesenia obecnej samosprávy.
Pracovníci OcÚ obce ďalej zabezpečujú účtovné a finančné operácie s majetkom obce,
finančnými prostriedkami v bankách, inventarizáciu majetku, účtovné, majetkové práva, ich
ochranu, vydávajú správne povolenia na verejné kultúrne a športové podujatia. Administrujú
správne poplatky a tiež uskutočňujú informácie v miestnom rozhlase. Ďalej vykonávajú
poštové a telekomunikačné služby, správu administratívnych úkonov a ich zhotovovanie,
povoľovanie predajného času prevádzok v obci, výherných prístrojov, zvláštneho užívania
verejných priestranstiev a miestnych komunikácií, organizačné záležitosti, výkon rozhodnutí
orgánov obecnej samosprávy a informačné činnosti. Vykonávajú aj všetky činnosti spojené
s daňou z nehnuteľností a miestnymi poplatkami na území obce, administratívnu správu
cintorína, nehnuteľného majetku oprávneným žiadateľom, atd.
Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva
všeobecné záväzné nariadenia, ktoré nesmú odporovať ústave ani zákonom.
Zamestnanci Obecného úradu:
- Mária Pavláková – ekonómka obce
- Iveta Hvolková – kultúrny referent
- Elena Krivdová – samostatný referent
- Anna Sklarčíková – upratovačka
Kompetencie samosprávy sa rozšírili v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. v znení
zmien a doplnkov, keď prešli kompetencie štátu na mestá a obce, čo malo výrazný dopad aj
na rozpočet obce už od roku 2002. Postupne prechádzali na obec od 1.2.2002 kompetencie zo
štátu:
o školstvo - ZŠ s MŠ vrátane školskej jedálne a školského klubu
7

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke 2018
o sociálna pomoc
o vykonávanie pôsobnosti stavebného úradu
o životné prostredie (ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, ochrana pred
povodňami a ochrana ovzdušia)
o hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
Rozpočtové organizácie obce: Základná škola s Materskou školou vo Vavrečke,
Vavrečka 204.
Základná škola s materskou školou vo Vavrečke je orgánom štátnej správy na úseku
základného školstva v danom regióne. Je samostatnou rozpočtovou organizáciou. Škola
vystupuje v právnych a ostatných vzťahoch vo svojom mene ako právnická osoba a má
zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
Na čele školy je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva starosta obce Vavrečka.
V súčasnosti je riaditeľkou školy Mgr. Dana Serdelová, ktorá je zároveň aj štatutárnym
orgánom organizácie. Vykonáva rozdelenie úväzkov učiteľom školy s prihliadnutím na ich
odbornú kvalifikáciu, prideľuje triednictvo, stanovuje pracovnú náplň pedagogických,
administratívnych a prevádzkových pracovníkov školy. Riaditeľka školy ako vedúca
pracovníčka je povinná plánovite riadiť, organizovať a kontrolovať prácu zamestnancov
školy. Zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, učebných plánov
a učebných osnov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a za
efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy a za efektívne
využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy, zodpovedá za riadne
hospodárenie s majetkom v užívaní, v správe alebo vlastníctve školy. Zároveň plní úlohy
uložené zriaďovateľom.
Riaditeľku školy zastupuje v jej neprítomnosti v plnom rozsahu poverený zástupca,
ktorého si sama vymenúva a odvoláva na základe výberového konania. Riaditeľka ďalej
vymenúva a odvoláva vedúcu školskej jedálne a vedúcu vychovávateľku školského klubu.

2. Rozpočet obce na rok 2018 a jeho plnenie
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2018. Obec v roku 2018 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 2018 bol zostavený
ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet
ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 7/2017.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát: uznesením č. 2/2018, uznesením č. 3/2018,
uznesením č. 4/2018, uznesením č. 6/2018.
Tabuľka 3 Rozpočet obce Vavrečka k 31.12.2018 v eurách
Rozpočet po
zmenách
Príjmy celkom
1 545 049,92
z toho :
Bežné príjmy
981 133,80
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Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky obec
Výdavky RO s právnou subjekt.bežné
Kapitálové výdavky obec
Kapitálové výdavky RO
Finančné výdavky

197 259,97
350 970,00
15 686,15
1 513 018,30
450 367,37
421 985,34
447 003,00
0
193 662,59

2.1 Plnenie príjmov za rok 2018 v eurách
Plnenie príjmov za rok 2018 v eurách detailnejšie zachytáva Tabuľka 4.
Tabuľka 4 Plnenie príjmov za rok 2018 v eurách
Rozpočet na rok
2018

Skutočnosť
k 31.12.2018

% plnenia

Celkové príjmy

1 518 897,97

1 545 049,92

101,72

Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Príjmové
finančné operácie
Príjmy
rozpočtovej
organizácie

964 851,00

981 133,80

101,68

196 389,97

197 259,97

100,44

341 970,00

350 970,00

102,63

15 687,00

15 686,15

100,00

Obec Vavrečka prijala v roku 2018 granty a transfery. Podrobnejšie informácie o ich
poskytovateľoch, účele a tiež ich výšku zachytáva Tabuľka 5. Granty a transfery boli účelovo
viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
8Tabuľka 5 Granty a transfery prijaté obcou Vavrečka v roku 2018

P.č.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.

Poskytovateľ
Okresný úrad – odbor
všeobecnej VS
Krajský úrad životného
prostredia, CDPK
Okresný úrad – odbor
všeobecnej VS
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
ÚPSVaR
Krajský školský úrad

Suma v EUR
483,12
200,68

Účel
Hlásenie pobytu + register
obyvateľstva
Prenesený výkon štátnej správy na
úseku ŽP

538,60

Voľby do orgánov samosprávy

3 500,00
5 040,00
4 495,15
211 274,00

Transfer-škola v prírode
Transfer-asistent učiteľa
Dotácia §50j
Prenesené kompetencie,
9
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9.
10.
11.
12.

Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Okresný úrad odvor VS
DPO SR

VP ZŠ, MŠ
Učebnice
Register adries
DPO

6 679,00
73,00
34,00
3 000,00

2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2018 v eurách
Čerpanie výdavkov za rok 2018 v eurách zachytáva Tabuľka 6.
Tabuľka 6 Čerpanie výdavkov za rok 2018 v eurách
Rozpočet na rok
2018
1 522 073,00
Celkové výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 513 018,30

% plnenia
99,40

Bežné výdavky obec

457 103,00

450 367,37

98,52

Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné
operácie
Bežné
Výdavky
rozpočtovej
organizácie Kapitálové

458 320,00

447 003,00

97,53

184 663,00

193 662,59

104,87

421 987,00

421 985,34

100

0

0

0

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2018
Tabuľka 7 Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2018
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
Finančné operácie príjmové
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

Skutočnosť k 31.12.2018

996 819,95
981 133,80
15 686,15
872 352,71
450 367,37
421 985,34
124 467,24
197 259,97
197 259,97
0,00
447 003,00
447 003,00
0
-249 743,03
350 970,00
-125 275,79
364,01
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Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-12 585,96
350 970,00
193 662,59
157 307,41
1 545 049,92
1 513 018,30
31 667,61
364,01

Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

4. Bilancia aktív a pasív v celých €
Bilancia (súvaha) k 31.12.2018 poskytuje obraz o stave a vývoji majetku subjektu,
respektíve o jeho finančných zdrojoch. Majetok obce slúži na plnenie úloh organizácii
konsolidovaného celku. Nasledujúce podkapitoly poskytujú informácie o vývoji aktív a pasív
obce Vavrečka, ZŠ s MŠ Vavrečka a tiež za konsolidovaný celok spolu. Konsolidovaná
súvaha obsahuje nielen údaje za sledované obdobie, ale aj za predchádzajúce obdobie, takže
je možné hodnotiť aj medziročný vývoj v obci.
4.1 Bilancia aktív a pasív obce Vavrečka
Tabuľka 8 Vývoj aktív obce Vavrečka v rokoch 2017 a 2018
Názov

KZ k 31.12.2017

KZ k 31.12.2018

Majetok spolu

2066576,72

2345044,28

Neobežný majetok spolu

1678968,21

2038791,50

3289,00

2220,00

Dlhodobý hmotný majetok

1509327,89

1870220,18

Dlhodobý finančný majetok

166351,32

166351,32

Obežný majetok spolu

385271,55

303506,72

0

0

190382,94

184941,47

0

0

3436,27

6189,80

191452,34

112375,45

2336,96

2746,06

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS r.040
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky r.060
Finančné účty r.085
Časové rozlíšenie r.110
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Tabuľka 9 Vývoj pasív obce Vavrečka v rokoch 2017 a 2018
Názov
KZ k 31.12.2017

KZ k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

2066576,72

2345044,28

Vlastné imanie

1385656,41

1458605,34

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia z toho:

1385656,41

1458605,34

Nevysporiadaný HV z minulých rokov

1336689,50

1393109,94

Výsledok hospod. za účtovné obdobie

48966,91

65495,40

Záväzky

65157,20

111450,16

960,00

960,00

0

0

196,96

342,00

Krátkodobé záväzky

20492,71

21308,22

Bankové úvery a výpomoci

43507,53

88839,84

615763,11

774988,78

z toho:

z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

4.2 Bilancia aktív a pasív ZŠ s MŠ Vavrečka
Tabuľka 10 Vývoj aktív ZŠ s MŠ Vavrečka v rokoch 2017 a 2018
Názov

KZ k 31.12.2017

KZ k 31.12.2018

Majetok spolu

231982,14

219707,81

Neobežný majetok spolu

197836,44

184941,44

0

0

197836,44

184941,44

0

0

33254,20

33864,92

30,50

14,90

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby

12

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke 2018
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

0

0

33223,70

33850,02

891,50

901,45

Finančné účty
Časové rozlíšenie

Tabuľka 11 Vývoj pasív ZŠ s MŠ Vavrečka v rokoch 2017 a 2018
Názov
KZ k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu

KZ k 31.12.2018

231982,14

219707,81

7521,63

226,02

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia z toho:

7521,63

226,02

Nevysporiadaný HV z minulých rokov

7353,74

203,56

Výsledok hospod. za účtovné obdobie

167,89

22,46

223772,56

218806,35

0

0

190518,06

184942,50

1064,83

1118,37

32189,67

32745,48

0

0

687,95

675,44

Vlastné imanie
z toho:

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

4.3 Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok
Tabuľka 12 Vývoj konsolidovaných aktív v rokoch 2017 a 2018
Názov
KZ k 31.12.2017

KZ k 31.12.2018

Majetok spolu

2108040,80

2379810,65

Neobežný majetok spolu

1876804,65

2223732,94

3289,00

2220

1707164,33

2055151,62

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
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Dlhodobý finančný majetok

166351,32

166351,32

Obežný majetok spolu

228007,69

152430,20

30,50

14,90

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0

0,03

Dlhodobé pohľadávky

0

0

3301,15

6189,80

224676,04

146225,47

3228,46

3647,51

z toho:
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

Tabuľka 13 Vývoj konsolidovaných pasív v rokoch 2017 a 2018
Názov
KZ k 31.12.2017

KZ k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

2108040,80

2379810,65

Vlastné imanie

1393178,04

1458832,42

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia z toho:

1393178,04

1458832,42

Nevysporiadaný HV z minulých rokov

1344043,24

1393313,50

Výsledok hospod. za účtovné obdobie

49134,80

65518,92

Záväzky

98411,70

145314,01

960,00

960,00

0

0

1261,79

1460,37

Krátkodobé záväzky

52682,38

54053,70

Bankové úvery a výpomoci

43507,53

88839,94

616451,06

775664,22

z toho:

z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie
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5. Vývoj pohľadávok a záväzkov za konsolidovaný celok v eurách
5.1 Pohľadávky
Tabuľka 14 Pohľadávky za konsolidovaný celok z hľadiska lehoty splatnosti
Stav
Stav
Pohľadávky
k 31.12 2017

k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

3301,15

6189,80

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

5.2 Záväzky
Tabuľka 15 Záväzky za konsolidovaný celok z hľadiska lehoty splatnosti
Stav
Záväzky
k 31.12 2017

Stav
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti

52682,38

54053,70

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

6. Hospodársky výsledok v eurách za konsolidovaný celok
Výkaz ziskov a strát zachytáva podrobný prehľad o výnosoch, nákladoch a výsledku
hospodárenia konsolidovaného celku za rok 2018. Aj výkaz ziskov a strát obsahuje údaje
nielen za sledované obdobie, ale aj za predchádzajúce obdobie, čo umožňuje hodnotiť
medziročný vývoj v obci.
6.1 Hospodársky výsledok v eurách obce Vavrečka
Tabuľka 16 Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia obce Vavrečka
Skutočnosť k 31.12. 2017
Názov

Skutočnosť k 31.12.2018

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

63287,74

69290,24

51 – Služby

109303,32

134406,04

52 – Osobné náklady

128699,66

143545,02

53 – Dane a poplatky

9,58

9,79

9106,12

7458,4

77311,00

87427

2105,32

2583,20

265861,06

298337,77

3,82

2,63

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55
–
Odpisy,
rezervy
a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti a iné
56 – Finančné náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
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60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

583,75

141

0

0

618807,19

729554,53

20027,23

18437,55

965,49

966,36

20,31

14,12

69 – Výnosy z transferov a rozp.príjmov

64249,56

59441,93

Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

48966,91

65495,40

62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádz.
a finančnej činnosti a iné
66 – Finančné výnosy

6.2 Hospodársky výsledok v eurách ZŠ s MŠ Vavrečka
Tabuľka 17 Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia ZŠ s MŠ Vavrečka
Skutočnosť k 31.12. 2017 Skutočnosť k 31.12.2018
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy

73796,66

78756,82

51 – Služby

33557,86

24418,50

52 – Osobné náklady

313131,42

343069,38

53 – Dane a poplatky

0

0

7453,50

0

13217

12895

391,95

1321,64

15332,06

14762,14

6,49

5,02

39468,47

39893,16

62 – Aktivácia

0

0

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 – Ostatné výnosy

0

0

1826,03

1170,29

0

0

34,51

26,78

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55
–
Odpisy,
rezervy
a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti a iné
56 – Finančné náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádz.
a finančnej činnosti a iné
66 – Finančné výnosy
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69 – Výnosy z transferov a rozp.príjmov
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

415725,82

434160,73

167,89

22,46

6.3 Hospodársky výsledok v eurách za konsolidovaný celok
Tabuľka 18 Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok
Skutočnosť k 31.12. 2017 Skutočnosť k 31.12.2018
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy

137084,40

148047,06

51 – Služby

143217,46

159181,82

52 – Osobné náklady

441831,08

486614,40

53 – Dane a poplatky

9,58

9,79

16559,62

7458,4

83727,43

100673,17

2497,27

3904,84

60465,00

91127,50

10,31

7,65

40052,22

40034,16

0

0

619164,47

729911,81

21853,26

19607,84

965,49

966,36

54,82

40,90

252446,69

271982,48

49134,80

65518,92

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55
–
Odpisy,
rezervy
a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti a iné
56 – Finančné náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádz.
a finančnej činnosti a iné
66 – Finančné výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozp.príjmov
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

7. Ostatné dôležité informácie
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7.1 Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
a) obec
- Zvýšenie kapacity MŠ v obci Vavrečka
- Rozšírenie kanalizácie a vodovodu v lokalite Starý Mlyn
- Realizácia komunikácie Starý mlyn
- Detské ihriská
- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

7.2 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Mária Pavláková
Vo Vavrečke dňa 23.05.2019
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