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1. Úvodné slovo starostu obce        

     Výročná správa našej obce nám má dať informácie ako to bolo s uplynulým rokom a je 

vlastne kronikou uvedeného obdobia. Našou snahou bolo zabezpečenie potrieb v prospech 

občanov obce a to pri dodržiavaní rozpočtových pravidiel. Zároveň sme správne nakladali   

s prostriedkami získanými od štátu na výkon jeho kompetencií.  

     V roku 2021 sme pokračovali v spolupráci s Úradom práce, soc. vecí a rodiny 

v Michalovciach v organizovaní aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb 

a v rámci projektu „Cesta na trh práce 2“. 

     V rámci balíka projektov „Take away“ obec pokračovala v projektoch poskytovania 

podpory v oblasti vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach a  predprimárneho 

vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít. 

     Pokračovalo sa v  Národnom projekte „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s 

prítomnosťou rómskych komunít-II. fáza“ a „Komunitné centrá v mestách a obciach s 

prítomnosťou MRK -II. Fáza“. 

      Rovnako pokračovali štyria zamestnanci v rámci projektu Pokračovanie miestnej 

občianskej poriadkovej služby Slavkovce do mája 2021 a schválený máme aj projekt Miestne 

občianske poriadkové služby, ktorý bude pokračovať od marca roku 2022. 

      Činnosť obce v roku 2021 priamo nadväzovala na realizáciu projektov, ktoré začali v 

rokoch 2019-2020. Ide najmä o intenzívne práce k podaniu žiadosti o financovanie 

odkanalizovania obce.  

     Environmentálny fond nám schválil žiadosť o dotáciu na zateplenie budovy a rekonštrukciu 

strechy obecného úradu, ktorá sa uskutoční v roku 2022. V oblasti odpadového hospodárstva 

máme stále podanú žiadosť o schválenie dotácie na zakúpenie traktora, vlečky, štiepkovača a 

čelného nakladača. V oblasti podpory miestneho rozvoja nám schválili dve žiadosti o dotácie, a 

to na výstavbu multifunkčného ihriska a na výstavbu detského a fitness ihriska pri komunitnom 

centre. Výstavba týchto ihrísk sa taktiež bude realizovať v roku 2022.  

     Je podaná žiadosť o dotáciu na zateplenie budovy a rekonštrukciu vykurovacej sústavy 

materskej školy a žiadosť o dotáciu na vnútorné vybavenie komunitného centra. 

     V materskej škole sme v lete rekonštruovali časť vnútorných priestorov budovy / sociálne 

zariadenie kuchárky a sklad/ a postavili sme dopravné ihrisko pre deti.  

     Obec v roku 2021 zakúpila osobné motorové vozidlo Ford Focus combi, ktoré slúži obci na 

rozvoz stravy pre seniorov do domácností. 

      Prioritou pre nás však stále ostáva rekonštrukcia cesty na cintorín. 

      Za všetko, čo sa v tak malej obci dokázalo urobiť sa chcem poďakovať aktívnym občanom,              

poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce a uchádzačom o zamestnanie 

pracujúcim na aktivačných prácach formou  menších obecných služieb. 

 

     

2. Identifikačné údaje obce 
Názov:    Obec Slavkovce 

Sídlo:       Slavkovce č.115, 072 17 

IČO:    00325775 

Štatutárny orgán obce:     Ing. Iveta Pavliková 

Telefón:   056/6493210         0905 693 194 

E-mail:   slavkovce@minet.sk 

Webová stránka:      www.obecslavkovce.sk 

Facebook:                               Obec Slavkovce 
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce:                         Ing. Iveta  P a v l i k o v á  

Zástupca starostu obce: Ing. arch. Eva  K u t á š o v á 

 

 

Hlavný kontrolór obce:         

 Mgr. Jana  P a ľ o v á, bytom Michalovce, zvolená do funkcie OZ v Slavkovciach  

                                        uznesením č.1/2019 na obdobie 2019-2025. Začiatok výkonu funkcie  

                                        hlavného kontrolóra 01.02.2019. V roku 2021 hlavný kontrolór  

                                        pracoval v zmysle plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom,   

                                        od 27.05.2021 materská dovolenka.  

              

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 Mgr. Ladislav  B a r l o k 

 Štefan  H r e h a  

 Ing.arch. Eva  K u t á š o v á  

 Viera  P a v l i k o v á 

 Ing. Marcel  P e t r a n i č 

 Slavomír  R e p k o 

 Ing. Ján  V a ľ o 

 

Komisie:  

1. Komisia na ochranu verejného poriadku  

2. Komisia na ochranu verejného záujmu 

 

Obecný úrad: 

 je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje 

organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. 

 

Zamestnanci obecného úradu: 

 Katarína Bajuzová, Slavkovce 97– admin. pracovníčka od 16.12.2021 – materská 

                                            dovolenka, k náplni práce admin. prac. patrí najmä: referát 

                                            miestnych daní a poplatkov, sekretariát starostu obce, vnútorné  

                                            záležitosti (voľby, overovanie, registratúra, archív, pošta, register  

                                            obyvateľov). 

 Ing. Jakub Vaľo,  Slavkovce č. 80, - admin. prac. od 1.11.2021   

 Darina Sotáková, Slavkovce č. 114 – upratovačka (kumulovaná funkcia) - do náplne 

                                         práce patrí správa domu smútku, cintorína, upratovanie v priestoroch  
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                                         obecného úradu,  

• Mgr. Renáta Kandráčová, Čečehov, riaditeľka MŠ, od 10/2018 DoPČ – odborný   

                                                       zamestnanec v rámci NP PRIM v MŠ 

• Bc. Veronika Gubaňárová, Michalovce, učiteľka MŠ, od 5/2017-07/2019  

                                                        na rodičovskej dovolenke, od 9/2019 DoVP – koordinátor 

                                                        inkluzívného vzdelávania v rámci projektu PRIM v MŠ 

• Bc Zuzana Stašová, Slavkovce, od 01.10.2018 pracovné zmluva v rámci  

                                              projektu NP PRIM v MŠ 

      Vladimíra Balogová, Slavkovce č. 143, od 1.9.2021 pracovná zmluva   

                            rodičovský asistent v rámci projektu NP PRIM v MŠ  

• Mária Bobková, Slavkovce , upratovačka MŠ vrátane funkcie kuriča  

• Katarína Kajlová, Malé Raškovce, kuchárka MŠ 

• Marianna Horňáková, Dúbravka, od 01.09.2017 vedúca ŠJ pri v MŠ Slavkovce 

• Angela Vaľová, Slavkovce , opatrovateľka  

 

• Mgr. Jaroslava Zajacová, Michalovce, terénna sociálna pracovníčka, pracovná zmluva 

                                                      od 01.011.2019 do 31.10.2022 –NP TSP II.fáza,                         

        Svetlana Ladičová, Slavkovce, terénna pracovníčka, pracovná zmluva  

                               od 01.011.2019 do 31.10.2022–NP TSP II.fáza,                            

        Štefan Ujlaky, Slavkovce , terénny pracovník, pracovná zmluva od 01.011.2019  

                             do 31.10.2022 –NP TSP II.fáza,       

       Mgr. Zuzana Škundová, Lúčky , odborný garant komunitného centra, pracovná zmluva  

                                          od 01.11.2019 – 31.12.2021 – NP KC II.Fáza,  

       Bc. Elena Nestorak, Slavkovce, odborný pracovník komunitného centra, pracovná  

                                            zmluva od 08.11.2019 – 31.12.2021 NP KC II.Fáza                      

       Martina Polačková, Slavkovce,  asistent odborného pracovníka komunitného centra                                                 

                                            pracovná zmluva od 09.12.2019 do 31.12.2021  NP KS II.Fáza 

         Rastislav Hromý, Slavkovce , od 01.12.2018 – 31.05.2021, pracovník miestnych  

                              občianskych poriadkových služieb cez projekt Pokračovanie MOPS               

        Rastislav Sakajto, Slavkovce , od 01.12.2018 – 31.05.2021, pracovník miestnych  

                      občianskych poriadkových služieb cez projekt Pokračovanie MOPS    

        Ján Tirpák,  Slavkovce , od 01.12.2018 – 31.05.2021, pracovník miestnych  

                      občianskych poriadkových služieb cez projekt Pokračovanie MOPS  

        Anton Horvát, Slavkovce , od 01.12.2018 – 30.06.2021, pracovník miestnych  

                        občianskych poriadkových služieb cez projekt Pokračovanie MOPS           

      Štefan Bajužík, Slavkovce,  pracovná zmluva od 01.8.2019 do 31.12.2021, pomocný              

                              pracovník  

       Peter Lukáč, Slavkovce , pracovná zmluva od 1.8.2021 do 31.01.2022, pomocný 

                            Pracovník v rámci projektu z UPSVaR  

      Ladislav Čonka, Slavkovce, pracovná zmluva od 1.9.2021 do 31.12.2021, pomocný  

                                 pracovník v rámci projektu z UPSVaR   

   

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Vízia obce 
     Obec Slavkovce má potenciálne predpoklady byť pre svojich občanov miestom pre pokojné 

bývanie, v zdravom a čistom prostredí. Vízia bude pokračovaním kresťanských a rodinných 

tradícií v rozvoji a živote obce.. Naplnenie cieľovej rozvojovej vízie by malo priniesť nové 

možnosti pre rozvoj podnikania, vznik pracovných príležitostí v obci a jej okolí, priaznivé 

podmienky pre materiálne zabezpečený a duchovne bohatý život. Obec by mala poskytovať 
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svojim obyvateľom priaznivé podmienky pre záujmové, kultúrne, športové a iné vyžitie, ako aj 

možnosti oddychu a rekreácie, pri primeranom zdravotnom a sociálnom zabezpečení. 

Neoddeliteľnou súčasťou rozvojovej vízie obce je i vybudovanie občianskej spoločnosti na 

princípoch spolužitia aktivity a solidarity, s dobrými medziľudskými vzťahmi.  

 

Strategické ciele obce  
    Naplnenie dlhodobej vízie rozvoja obce Slavkovce vedie cez stanovenie a plnenie 

strategických cieľov rozvoja obce, ich priorít a opatrení. Tieto boli stanovené predovšetkým na 

základe problémov, ich príčin a dôsledkov v súčasnom stave obce. 

Základným predpokladom pre splnenie stanovených cieľov je získanie potrebných finančných 

zdrojov. Ide najmä o financie z verejných fondov, resp. z fondov Európskej únie. Ďalším 

predpokladom pre úspešné splnenie strategických cieľov je dôsledné vypracovanie a 

predkladanie programových zámerov a zdôvodnených žiadostí o pridelenie finančných 

prostriedkov na príslušné inštitúcie. 

 

 Priority a opatrenia  
     Plnenie hlavných strategických cieľov dlhodobého rozvoja obce sa realizuje stanovením ich 

priorít a definovaním jednotlivých konkrétnych opatrení, ktoré sa premietajú do projektov a 

projektových zámerov. Vzhľadom na veľkosť obce a rozsah plánovaných aktivít bude obecná 

samospráva realizovať riešenie zámerov predovšetkým predkladaním žiadostí na dotácie zo 

štátnych fondov a z príslušných fondov Európskej únie nielen samostatne, ale aj 

prostredníctvom Mikroregiónu Laborecká Niva. 

 

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 :  918 ha 

Nadmorská výška :    101 m n.m. 

Poloha (GPS súradnice) 48° 36′ 13.32″ N, 21° 55′ 18.84″ E 

 

Okres Michalovce 

Kraj Košický 

EČV MI 

     Obec Slavkovce sa nachádza na juhovýchode Slovenska v regióne Dolný Zemplín. Obec 

leží uprostred Východoslovenskej nížiny na starom agradačnom vale Laborca, ktorý sa smerom 

na Východ a Západ zvažuje do miernych zníženín. Východnú časť odlesneného chotára tvorí 

miestami zamokrená niva rieky Duša s nevýraznými pieskovými presypmi. Je tu chránené 

nálezisko halofytnej vegetácie. Zvláštnosťou je prírodná rezervácia Slavkovce slanisko so 

subhalofytnou vegetáciou slanistej stepi panonskej kvetennej oblasti so zastúpením 

zriedkavých druhov rastlín 
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5.2. Demografické údaje  

Hustota  a počet obyvateľov : hustota obyvateľov je 76 obyvateľov na km2 a v súčasnosti  

                                                 v obci žije 702 obyvateľov 

Národnostná štruktúra : slovenská, ukrajinská, maďarská   

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : z hľadiska náboženskej štruktúry 

obyvateľstva prevláda v obci rímskokatolícke a gréckokatolícke vierovyznanie.  Menšia časť 

obyvateľov sa hlási k evanjelickej cirkvi, pravoslávnej cirkvi a metodistickej cirkvi a časť je 

bez náboženského vyznania. 

Vývoj počtu obyvateľov : obec Slavkovce patrí do skupiny menších obcí. Rozvojom 

podmienok bývania by mohlo postupne dôjsť k zlepšeniu demografického profilu obce a 

zabezpečeniu stabilnej základne pre rast počtu obyvateľov prirodzenou cestou. 

 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v okrese : predstavuje 9,8 %. 

     Dopady hospodárskej krízy na reálnu ekonomiku vedú k spomaleniu ekonomického rastu, 

napriek tomu v obci Slavkovce nedochádza k výraznému zvyšovaniu nezamestnanosti. Jedným 

z hlavných dôvodov sú možnosti zamestnania sa priamo v obci a taktiež podnikanie 

podmienené živnostenským oprávnením.  

     Najväčšími zamestnávateľmi v tejto oblasti je Yazaky Michalovce, BSH Drives and Pumps 

s.r.o Michalovce, Syráreň Bel Slovensko Michalovce, Unomedical s.r.o. Michalovce. 

Vývoj pracovných príležitostí a tým aj príjmov obyvateľstva závisí od dosahu ekonomickej 

krízy na jednotlivé podniky v okrese i v samotnej obci.   

 

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce Slavkovce tvorí bača so svojou valaškou, 3 ovečkami a  psíkom. Túto podobu erbu 

prevzala a užíva po schválení v Heraldickom registri SR aj súčasná samospráva. 

 

 

Farby vlajky obce sú modrá, žltá a biela. Vlajka je ukončená tromi cípmi 
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5.5. História obce  

     V písomných dokumentoch je obec prvýkrát spomínaná v roku 1302 pod názvom Zalowka, 

ako majetok magistra Michala z rodu Ákoš. Od roku 1403 patrila viacerým zemepánom, v 18. 

storočí rodine Kazinczyovcov, od začiatku 19. storočia rodine Kossuthovcov. Život v obci však 

existoval minimálne už pred 7 tisíc rokmi a to v staršej dobe kamennej, o čom svedčia vzácne 

náleziská pozostatkov obydlí a náradia z tohto obdobia v intraviláne obce uložené v 

michalovskom múzeu. 

     Tak ako majitelia, menili sa aj názvy obce - Zalowka, Zalogh, Zalouch, Szalók, až na 

dnešné Slavkovce. 

     Názov Szalók bol v dobe Anjouovcov bežne používaným maďarským krstným menom, čo v 

preklade znamená krásny, mužný, driečny. V roku 1715 bolo v obci 15 opustených a 6 

obývaných domov, v roku 1828 v nej bolo 82 domov a 604 obyvateľov. V roku 1900 už bolo 

99 domov. Obyvateľstvo obce sa živilo prevažne poľnohospodárstvom a najmä chovom 

dobytka, ošípaných a oviec. Spomína sa aj pestovanie viniča. V roku 1851 bol v obci vodný 

mlyn. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Zemplínskej stolice. 

 

 

5.6. Pamiatky  

     Gréckokatolícky kostol Zoslania Ducha svätého z roku 1805. V blízkosti kostola stojí 

pôvodná gréckokatolícka fara, v ktorej sa v roku 1854 narodil významný maliar oltárnych 

obrazov a fresiek Ignác Roškovič.  

     Kostol reformovanej cirkvi z roku 1830, viackrát rekonštruovaný, s prevedením prístavby 

vstupnej časti a veže v roku 2004. 

     V obci bol zriadený Dom ľudových tradícii – „ Mindžaková chiža“ . 

 

 

5.7. Významné osobnosti obce 

Ignác Roškovič 28. 9. 1854 - 29.11.1915    

V svojej dobe najvýznamnejší východoslovenský maliar oltárnych obrazov a  nástenných 

malieb v katolíckych chrámoch obidvoch obradov v bývalom Rakúsko-Uhorsku.  

     Narodil sa 28. septembra 1854 v Slavkovciach, v rodine grécko-katolíckeho kňaza. Jeho 

otca – Ignáca Roškviča – po účinkovaní na farách pozvali do Užhorodu, kde sa postupne stal 

riaditeľom kňazského seminára, profesorom teológie a kapitulárnym veľprepoštom.  

Mladý Roškovič už ako študent štvrtej triedy užhorodského gymnázia prejavoval mimoriadny 

talent v kreslení. 

     Študoval na Výtvarnej akadémií v Budapešti, bol na stáži v Mníchove a v Taliansku. 

Navštívil aj Svätú zem. Od roku 1885 žil trvalo v Budapešti. 

     Spočiatku sa venoval hlavne maľovaniu oltárnych obrazov a nástenným maľbám v 

chrámoch. Monumentálne sú jeho maľby v budapeštianskych chrámoch, v Bazilike sv. Štefana 

a v chráme Jozefvárosi, v Kecskémete, Rumunsku a na Ukrajine. Na Slovensku je známa jeho 

výmaľba interiéru rím.katolíckeho chrámu v Snine /maľby Ukrižovaný a Odovzdávanie kľúčov 

sv. Petrovi/, závesný obraz sv. Jozefa na hlavnom oltári v Leviciach.  

Ignác Roškovič namaľoval tiež oválne obrazy v kopulách gréckokatolíckeho chrámu s. Jána 

Krstiteľa v Prešove a zaoltárny obraz sv. Cyrila a Metoda v tom istom chráme.  

Známy je Roškovičov obraz – ikona kópie Klokočovskej Panny Márie v klokočovskom 

grécko-katolíckom chráme – verná kópia namaľovaná Jozefom Cichým má čestné miesto v 

grécko-katolíckom chráme v Slavkovciach. 

     Ťažká a vyčerpávajúca práca v chladných interiéroch chrámov a svetských palácov sa 

podpísala na jeho zdraví, ktoré mal slabé už od detstva. V posledných rokoch života chorľavel 

a strácal zrak. Zomrel 29. novembra 1915 v Budapešti. 
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Na jeho rodnom dome v Slavkovciach bola v roku 2009 pri príležitosti nedožitých 155 rokov 

na jeho počesť nainštalovaná pamätná tabuľa. 

 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola J. Bilčíkovej V Budkovciach  

- Materská škola v Slavkovciach 

Na mimoškolské aktivity je zriadené Komunitné centrum Slavkovce 

 

6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- MUDr. Ján Janus: lekár pre dospelých, 072 15  Budkovce 211 , tel. č. 056/649 32 39 

- MUDr. Mária Paľová, detská lekárka, 072 15  Budkovce 211, tel. č. 056/649 32 81 

- MUDr. Helena Slodičková, stomatológ, 072 15  Budkovce 118, tel. č. 056/649 30 22 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

     Sociálne služby v obci zabezpečuje obec prostredníctvom UPSVaR formou dobrovoľníckej 

služby. Zároveň v obci v roku 2021 pokračuje projekt terénnej sociálnej práce.  

 

6.4. Kultúra 

     Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec hlavne formou vlastných   kultúrnych 

podujatí.  Rok 2021 bol pre nás všetkých rokom s určitými obmedzeniami. Od marca 2021 

zasiahla celý svet pandémia Covid-19 a neobišla ani našu obec. Opatrenia, ktoré sa začali 

realizovať, poznačili aj spoločensky a kultúrny život v obci, v dôsledku čoho sa niektoré 

plánované akcie neuskutočnili alebo uskutočnili netradičnejšie ako po minulé roky. Jedným 

s uskutočnených podujatí bol „Október mesiac úcty k starším“, kde sa všetkým starším 

obyvateľom ako poďakovanie a znak úcty odovzdali malé darčeky až priamo domov. 

    V obci je založená obecná knižnica, ktorá sa nachádzala v priestoroch Materskej školy, 

v súčasnosti je presťahovaná do dočasných priestorov v budove bývalého pohostinstva. 

 

 

6.5. Hospodárstvo  

a) Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom: 

- Potraviny COOP Jednota sd, 072 17  Slavkovce č. 54, tel. č. 056/6493 388 

-   potraviny MaD, 072 17 Slavkovce č.118 
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

     Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2021. 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 2021 bol zostavený ako prebytkový. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020 uznesením č.5/2020 

 

Rozpočet bol zmenený jedensťkrát:  

 

- prvá  zmena  schválená dňa 10.02.2021 – RO č.1/2021 uznesením č. 1/2021 

- druhá zmena schválená dňa 30.06.2021 – RO č. 2/2021 schválené starostkou obce 

- tretia zmena  schválená dňa 30.06.2021 – RO č.3/22021 schválená starostkou obce  

- štvrtá zmena schválená dňa 30.06.2021 – RO č.4/2021 schválená starostkou obce 

- piata zmena  schválená dňa 30.09.2021 – RO č.5/2021 schválená starostkou obce 

- šiesta zmena schválená dňa 30.09.2021 – RO č.6/2021 schválená starostkou obce 

- siedma zmena  schválená dňa 15.12.2021 – RO č.7/2021 uznesením č. 6/2021  

- ôsma zmena  schválená dňa 15.12.2021 – RO č.8/2021 uznesením č. 6/2021 

- deviata  zmena  schválená dňa 31.12.2021 – RO č.9/2021 schválená starostkou obce 

- desiata zmena  schválená dňa 31.12.2021 – RO č.10/2021 schválená starostkou obce 

- jedenásta zmena  schválená dňa 31.12.2021 – RO č.11/2021 schválená starostkou obce  

 

 

  

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 516 015,00 598 559,13 518 575,01 86,64 

z toho :     

Bežné príjmy 444 057,00 472 519,52 459 493,90 97,24 

Kapitálové príjmy 66 958,00 68 709,00 1 750,50 2,55 

Finančné príjmy 5 000,00 57 330,61 57 330,61 100,00 

Výdavky celkom 508 098,00 571 892,44 484 145,75 84,66 

z toho :     

Bežné výdavky 436 140,00 466 003,28 451 057,99 96,79 

Kapitálové výdavky 71 958,00 98 889,16 26 087,76 26,38 

Finančné výdavky 0,00 7 000,00 7 000,00 100,00 

Rozpočet obce  7 917,00 26 666,69 26 636,74  99,89 
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 459 493,90 

Bežné výdavky spolu 451 057,99  

Bežný rozpočet 8 435,91 

Kapitálové  príjmy spolu 1 750,50 

Kapitálové  výdavky spolu 26 087,76 

Kapitálový rozpočet  -24 337,26 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -15 901,35 

Vylúčenie -stravné  - 10,96 

Vylúčenie  – transféry - 7 781,56 

Upravený  schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 23 693,87 

Príjmové finančné operácie 57 330,61 

Výdavkové finančné operácie  7 000,00 

Rozdiel finančných operácií 50 330,61 
PRÍJMY SPOLU   518 575,01 

VÝDAVKY SPOLU 484 145,75 

Hospodárenie obce  34 429,26 

Vylúčenie z prebytku stravné - 10,96 

Vylúčenie z prebytku – transféry  - 7 781,56 
Upravené hospodárenie obce 26 636,74 

Vypočítaný schodok hospodárenia obce je v sume -15 901,35 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 

1. o nevyčerpané účelovo poskytnuté prostriedky školskej jedálne    10,96 € 

      2.   o nevyčerpané prostriedky podľa §16 ods 6 sume –  7 781,56 € 

            a) nevyčerpané prostriedky ŠR – na odmeny TSP,KC,MŠ                       2 839,20 € 

            b) nevyčerpané prostriedky ŠR - hmotná núdza -strava                            2 734,20 € 

            c) nevyčerpaná prostriedky ŠR – prenesený výkon ŠS -KUCD                     30,46 € 

            d) nevyčerpaná prostriedky ŠR – prenesený výkon ŠS –ŽP                          69,09 €  

            e) nevyčerpane prostriedky ŠR – transfér NP PRIM                                 1 583,67 € 

            f) nevyčerpané prostriedky ŠR – hmotná núdza –škol. potreby                     83,00 € 

            g) nevyčerpané prostriedky ŠR – sčitanie obyvateľov, domov a bytov       195,63 € 

            h) nevyčerpane prostriedky ŠR – recykl. Fond                                             246,31 € 

      

Pre účely výpočtu Rezervného fondu za rok 2021 je nutné vziať v úvahu  zostatky Finančných 

operácii  (§ 5 odst.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  

50 330,61 €. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 

vo výške  26 636,74 EUR.  
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7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024      

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Príjmy celkom 518 575,01 551 515,00 483 657,00 483 657,00 

z toho :     

Bežné príjmy 459 493,90 484 557,00 483 657,00 483 657,00 

Kapitálové príjmy 1 750,50 66 958,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 57 330,61 0,00 0,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Výdavky celkom 484 145,75 542 503,00 476 620,00 476 620,00 

z toho :     

Bežné výdavky 451 057,99 450 545,00 476 620,00 476 620,00 
Kapitálové výdavky 26 087,76 66 958,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 7 000,00 25 000,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Majetok spolu 693 781,62 706 976,41 

Neobežný majetok spolu 628 430,09 633 725,60 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 14 389,24 14 389,24 

Dlhodobý hmotný majetok 614 040,85 619 336,36 

Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 

Obežný majetok spolu 64 516,85 72 456,05 

z toho :   

Zásoby 700,92 467,28 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  25 806,63 24 917,90 

Finančné účty  38 009,30 47 070,87 

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

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

Časové rozlíšenie  834,68 794,76 
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8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 693 781,62 706 976,41 

Vlastné imanie  186 832,81 185 751,64 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00  

Výsledok hospodárenia  186 832,81 185 751,64 

Záväzky 48 733,03 70 898,87 

z toho :   

Rezervy  480,00 480,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 7 649,42 7 781,56 

Dlhodobé záväzky 267,38 12 420,06 

Krátkodobé záväzky 40 336,23 25 217,25 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 25 000,00 

Časové rozlíšenie 458 215,78 450 325,90 

 

8.3.Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   25 806,63 24 917,90 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

8.4.     Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   40 336,23 25 217,25 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Náklady 477 594,77 465 344,58 

50 – Spotrebované nákupy 51 704,82 44 494,09 

51 – Služby 29 428,59 37 107,85 

52 – Osobné náklady 351 036,05 346 818,12 

53 – Dane a  poplatky 222,96 2 024,46 
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54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

21 883,65 12 494,68 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

21 837,18 20 808,25 

56 – Finančné náklady 1 481,52 1 597,13 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

0,00 0,00 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy 487 608,30 464 263,41 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 6 029,23 5 014,79 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

249 731,69 253 098,69 

,6964 – Ostatné výnosy 888,69 3 620,57 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

480,00 480,00 

66 – Finančné výnosy 13,80 20,70 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

230 464,89 202 028,66 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

10 013,53 - 1081,17 

 

Hospodársky výsledok v sume  – 1 081,17 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma 

v EUR 

Účel 

UPSVaR Michalovce 2 396,07 Príspevok na zam.§54“A 

UPSVaR Michalovce 2 017,74 Príspevok - §54 B 

UPSVaR Michalovce 1 743,12 Príspevok §52 AČ 

ÚPSVaR Michalovce 1 773,70 Prídavky na deti 

ÚPSVaR Michalovce  3 427,20 Stravné MŠ – deti v HN 
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ÚPSVaR Michalovce 182,60 Deti MŠ- HN školské potreby 

Okresný úrad Košice - odbor školstva 3 856,00 Výchova a vzdelávanie 

Okresný úrad Košice - odbor školstva 170,00 Prísp. na nákup dezin.a ochran.p. 

MŠ 

Okresný úrad Michalovce 232,65 REGOB- evidencia obyvateľov 

Okresný úrad Michalovce 18,00 Register adries 

Okresný úrad Michalovce 10 115,00 Príspevok celoplošné testovanie 

Krajský úrad pre CDaPK 30,46 Prenesený výkon ŠS 

Krajský úrad ŽP 69,09 Prenesený výkon ŠS 

MV SR Bratislava 49 727,84 Refundácia terén. sociálnej práce 

MV SR Bratislava 53 027,51 Refundácia komunitné centrum 

MV SR Bratislava 26 750,22 Refundácia NP PRIM -MŠ 

MV SR Bratislava 28 532,25 Refundácia MOPS 

MPSVaR Bratislava 6 887,70 Príspevok na odmeny TSP a KC  

MV SR Bratislava 3 164,48 Príspevok sčítanie obyvateľov 

MŽP SR Bratislava 246,31 Recyklačný fond 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 6/2011 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

Dedinská jednota dôchodcov Určené na kul. podujatie 200,00 

Spevokol Radosť Určené na kul. podujatie  128,00 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2021 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 

- výstavba časti kanalizácie, výstavba detského dopravného ihriska v MŠ Slavkovce, 

nákup automobilu, rekonštrukcia havarijného stavu MŠ. 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

     Zámery rozvoja obce Slavkovce a potrieb jej obyvateľov sú vyjadrené vo viacročnom 

rozpočte, ktorý je zostavený na obdobie troch rokov t.j. 2022-2024, pričom príjmy a výdavky 

rozpočtov na roky 2023 a 2024 nie sú záväzné. 

 

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.  
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10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

     Obec nemá žiadne významné riziká. 

 

                                                                                             Schválil: Ing. Iveta Pavliková 

 

 

V Slavkovciach dňa 31.05.2022 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


