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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení občania,
nájsť optimálny model vo fungovaní samosprávy nie je úloha jednoduchá a dnes na ňu
neexistuje žiadny recept. Každý starosta sa snaží svojou prácou prispieť k zveľaďovaniu
obce a jej majetku. Aj v mojom prípade to nie je inak.
Výročná správa Obce Kľačno za rok 2017, ktorú Vám predkladám, poskytuje reálny
pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku. V sledovanom roku sme
sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Ústavy Slovenskej republiky a
ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní samosprávnych
kompetencií a kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy.
Treba však uviesť, že počet kompetencií kladených na samosprávne orgány sa neustále
zvyšuje, ale finančné krytie ich zabezpečovania značne zaostáva. Dnes už môžeme
konštatovať, že rok 2017 bol pre obec a obecný úrad rovnako ako aj roky predošlé náročný.
Samospráva a samotný výkon vo funkcie starostu obce má základný cieľ: službu občanom.
Práca vo vedení obce nemá merateľné kritérium, je to len spokojnosť obyvateľov.
V sledovanom období sme sa zamerali najmä na vybudovanie zberného dvora, na separáciu
odpadu, modernizáciu verejného osvetlenia. Samozrejme bolo potrebné vykonať aj
množstvo mravčej práce, ktorú v konečnom dôsledku nevidno, ako napríklad starostlivosť o
verejné priestranstvá, verejnú zeleň, osvetlenie, rozhlas a pod.
Ako v predchádzajúcom roku tak aj v roku 2017 sme sa stretávali s problémom
vlastníckych vzťahov. Ide o nevysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom pod stavbami
garáží, vo dvoroch a záhradách. Tieto problémy vyjdú na povrch najčastejšie pri dedičskom
konaní, pri darovaní alebo pri predaji nehnuteľností. Vtedy sa zistí, že časť pozemku nie je
ešte zapísaná do vlastníctva občanov. Rovnako sa príde na to, že niektorá stavba alebo
prístavba nemá stavebné povolenie, alebo jej chýba potrebná kolaudácia. Preto
upozorňujem občanov, aby si vo vlastnom záujme preverili, aká je skutočnosť a právny stav
ich nehnuteľností. Pracovníci obecného úradu Vám z dostupných mapových podkladov radi
zistia skutkový stav veci a poinformujú o možnostiach vysporiadania pozemku,
zlegalizovania tzv. čiernej stavby alebo zániku protiprávneho užívania.
No aj napriek všetkých prekážkam sa nám podarilo opäť vykonať niečo pre obec a jej
obyvateľov. Verím, že aj v budúcnosti budeme napredovať, k čomu by som chcel prispieť
aj ja svojou prácou.
Obec sa snažila zabezpečiť nielen chod úradu, ale aj množstvo obecných akcií, ktoré vďaka
dobrej spolupráci poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov obce, ako aj všetkých
občanov, nielen pobavili, ale hlavne odpútali pozornosť od každodenných problémov
a utužili medziľudské vzťahy.

Ing. Jozef Vrábeľ
starosta
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2. Identifikačné údaje obce
Názov:

KĽAČNO

Sídlo:

972 15 Kľačno č. 326

IČO:

00318183

Štatutárny orgán obce:

Ing. Jozef Vrábeľ

Telefón:

046/5445 120

E-mail:

obec@klacno.eu

Webová stránka:

www.klacno.eu

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

Ing. Jozef Vrábeľ

Zástupca starostu obce:

Mgr. Katarína Dírerová

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Monika Elischerová

Obecné zastupiteľstvo:

Mgr. Alena Benešová
Martin Bielik
Mgr. Katarína Dírerová
Alžbeta Chovancová
Vilibald Greschner 16.8.2017 sa vzdal mandátu
Božena Greschová
Peter Kobza
František Páleš
Mgr. Waltraud Pavličková
Mgr. Danka Greňová mandát od 25.8.2017

Obecný úrad:

dane, poplatky, sekretariát

Viera Pálešová

účtovníctvo, pokladňa

Elena Polačiková

mzdová agenda, webstránka

PhDr. Annelie Stotková

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Starostlivosť o obyvateľov a rozvoj obce.
Vízie obce:

Vytvoriť priaznivé životné podmienky pre občanov obce.
Dobudovanie infraštruktúry. Zachovávať kultúrne dedičstvo.
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Ciele obce:

Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Kľačno po ekonomickej, sociálnej,
kultúrnej aj environmentálnej stránke.

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
Geografická poloha obce
Obec Kľačno leží v severnom výbežku Hornonitrianskej kotliny, ktorá sa rozkladá na oboch
stranách horného toku rieky Nitry. Obec leží na súradnici 48° 54′ 45″ severnej zemepisnej šírky
a 18° 39′ 30″ východnej zemepisnej dĺžky.
Susedné mestá a obce
Južne susedí s obcou Nitrianske Pravno, na západe s obcou Tužina.
Severne od obce sú hrebene Lúčanskej Malej Fatry s najvyšším vrchom Kľak. Za horským
sedlom je to obec Fačkov patriaca do žilinského okresu.
Za druhým sedlom orientovaným severovýchodne sa nachádza obec Vrícko patriaca do
martinského okresu. Na východ od obce dominuje vrchol pohoria Žiar - Vyšehrad a pod ním
ukryté susediace Vyšehradné – súčasť obce Nitrianske Pravno.
Celková rozloha obce : 4 780 ha
Nadmorská výška :

360 - 420 metrov

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 23 obyvateľov/na 1 km2, 1 098 obyvateľov ku 31.12.2017
Národnostná štruktúra : Slovenská národnosť – 92,23 %
Nemecká národnosť – 5,58 %
Česká národnosť – 0,37 %
Maďarská národnosť – 0,18 %
Rómska národnosť – 0,18 %
Rusínska národnosť – 0,09 %
Poľská národnosť – 0,09
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Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
Rímsko – katolícka cirkev – 81,17 %
Evanjelická cirkev – 2,19 %
Grécko – katolícka cirkev – 0,27 %
Bez vyznania – 12,25 %
Nezistené – 3,47 %
Vývoj počtu obyvateľov :
r. 2000 – 1 075 obyvateľov
r. 2001 – 1 068 obyvateľov
r. 2002 – 1 054 obyvateľov
r. 2003 – 1 063 obyvateľov
r. 2004 – 1 076 obyvateľov
r. 2005 – 1 073 obyvateľov
r. 2006 – 1 056 obyvateľov
r. 2007 – 1 051 obyvateľov
r. 2008 – 1 065 obyvateľov
r. 2009 – 1 083 obyvateľov
r. 2010 – 1 099 obyvateľov
r. 2011 – 1 107 obyvateľov
r. 2012 – 1 105 obyvateľov
r. 2013 – 1 112 obyvateľov
r. 2014 – 1 119 obyvateľov
r. 2015 – 1 116 obyvateľov
r. 2016 – 1 114 obyvateľov
r. 2017 - 1 098 obyvateľov
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 5,18
Nezamestnanosť v okrese : 5,14
Vývoj nezamestnanosti : Predpokladáme pokračovanie súčasného stavu, kedy priemerná
nezamestnanosť v obci presahuje nezamestnanosť v rámci okresu.
5.4. Symboly obce
Symboly obce Kľačno sú evidované v Heraldickom registri SR pod signatúrou HR k – 34/94
Erb obce :
Erb obce tvorí modrý štít. V ňom na zelenej pažiti stojí strieborno (bielo) odetý sv. Mikuláš.
V pravej ruke nesie zlatú (žltú) berlu, po ľavej strane je na pažiti postavená zlatá (žltá) nádoba
(krstiteľnica), z ktorej vyčnievajú tri zlaté detské hlavy. Po oboch stranách svätca vo výške jeho
hlavy je po jednej striebornej (bielej) hviezdičke.
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Vlajka obce :
Jej výtvarný návrh bol odvodený od farieb štítu a figúr, ktoré obsahuje erb. Vlajka pozostáva
z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej, bielej, zelenej a modrej. Je ukončená
tromi cípmi.
Pečať obce :
V kruhopise je názov OBEC KĽAČNO, v strede pečiatky je postava sv. Mikuláša
s krstiteľnicou a dvomi hviezdami po bokoch jeho hlavy.
5.5. Logo obce : Obec logo nemá.
5.6. História obce
Obec vznikla pravdepodobne už v 13. storočí, keď sa na hornom toku rieky Nitry našlo zlato.
Majitelia bojnického panstva na jeho vyťaženie pozvali baníkov z nemeckých krajín, ktorí tu
založili niekoľko dedín, medzi nimi i našu pod názvom Geidel. Meno obce bolo
pravdepodobne odvodené od mena jej zakladateľa. Obyvatelia sami obec nazývali Gaaró, čo
bol názov v nárečí odvodený od mena vtedajšieho patróna kostola sv. Gallusa.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1413.
Obyvatelia sa živili baníctvom, poľnohospodárstvom, chovom dobytka, výrobou dreveného
uhlia, s upadajúcou ťažbou zlata čoraz viac remeslami, najmä kováčstvom. Obyvatelia
pestovali slivky, sušené ich predávali až vo Viedni. Poľnohospodárstvo však nestačilo na
obživu rodín, preto sa k nemu neskôr pridávali sezónne práce – najmä v stavebníctve, kde boli
od 19. storočia vyhľadávaní hlavne zruční gajdlanskí betonári.
Najväčší rozkvet zažila obec v 16. storočí kedy mala charakter mestečka. Predpokladá sa, že
v tomto období v nej evanjelickí pastori otvorili prvú školu.
Od konca 17. storočia sa na obec začali valiť nešťastia v podobe vojen, drancovania, morových
epidémií. V 18. storočí tu bývalo iba 18 rodín.
Majiteľ panstva Ján Pálffi sa snažil o zlepšenie hospodárskych pomerov na panstve a v Gajdli
ustanovil panský majer s pílou a dvomi mlynmi, krčmu a salaš na chov oviec a kôz.
Po 1. svetovej vojne si kvôli biede veľa Gajdlancov hľadalo prácu v zahraničí, veľa rodín sa
muselo vysťahovať za more do Spojených štátov a Argentíny. Keď sa usadili, pomáhali tým,
ktorí ostali doma a žili vo veľmi ťažkých podmienkach.
V tridsiatych rokoch veľa remeselníkov a sezónnych robotníkov chodilo na zárobky do
Nemecka. Vďaka tomu vyrástlo v tomto období veľa nových rodinných domov. V roku 1940
mala obec 2 297 obyvateľov.
Obdobie krátko po druhej svetovej vojne prinieslo do života nemeckých obyvateľov veľký
zlom – svoje domovy museli nedobrovoľne opustiť – boli odsunutí do Nemecka.
Obec sa dosídlila obyvateľmi z okolia i zo vzdialených regiónov – z Kysúc, Oravy,
z východného Slovenska, repatriovanými maďarskými Slovákmi i rodinami zo Zakarpatskej
Rusi, Bulharska, Rumunska. Všetka pôda i domy boli skonfiškované štátom a vzápätí
prideľované novým občanom. Každý si mohol vybrať dom a pôdy toľko, koľko vládal obrobiť.
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V roku 1948 sa prestal používať názov Gajdel, obec sa premenovala na Kľačno.
Založili sa spoločné Štátne majetky a krátko i JRD. Obchody a pohostinstvá prešli do rúk
spotrebného družstva Jednota. Od roku 1952 začal pravidelne premávať autobus. O tri roky
neskôr sa zaviedol elektrický prúd. V roku 1956 vznikla prvá samoobsluha a bolo možné
sledovať televízne vysielanie. O rok neskôr mala obec vlastnú poštu s telefónom a materskú
školu. V roku 1961 sa začalo s výstavbou vodovodu i nových rodinných domov,
v nasledujúcom sa dokončila bezprašná cesta. V obci bolo zriadené stále kino. V roku 1967
začalo slúžiť verejné osvetlenie. Postupne pribudli nové budovy obchodov, domu smútku,
školy i školy v prírode. Rozšírila sa telefonická sieť, v r. 2000 sa začalo s plynofikáciou obce.
Obec sa stala členom „Občianskeho združenia Hornonitrie“.
5.7. Pamiatky
Kostol sv. Mikuláša
Kaplnka Panny Márie (Paleschova kaplnka)
Mariánsky stĺp

5.8. Významné osobnosti obce
- Georg Palesch (Juraj Páleš), nar. 25. 3. 1753 v Gaidli, kňaz, pedagóg, zakladateľ škôl a
fondov na podporu študentov, osvietenec.
- Jegusch – najznámejší z richtárov, ktorí kedy v tejto funkcii v Gajdli za dávnych čias
pôsobili. Jeho občianske meno a priezvisko bolo Joseph Zimmermann.
- Anton Steinhűbel - prezývaný „Sternschauer“ , ktorý poznal všetky hviezdy. Známym sa stal
vďaka podivuhodnej pamäti.
- Jakub Venény, učiteľ s veľkým výtvarným nadaním, ktorý dlhé roky pôsobil ako riaditeľ
najprv nemeckej, neskôr štátnej ľudovej školy v Gajdli.
- Ľudevít Venény, profesor, šľachtiteľ, mladší brat učiteľa a maliara Jakoba Venényho.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Materská škola Kľačno
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na predškolskú výchovu.
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6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť pre našich obyvateľov poskytuje Zdravotné stredisko
v susednom Nitrianskom Pravne so súkromnými ambulanciami pre dospelých, pre deti
a mládež a zubnými ambulanciami.
Odborné vyšetrenia sú poskytované v Uniklinike Prievidza a v Nemocnici
s poliklinikou Bojnice.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na udržanie súčasného počtu ambulancií v obci
Nitrianske Pravno.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje len samotná obec: poskytuje opatrovateľskú službu
podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení.
Opatrovateľskú službu poskytuje v spolupráci so

Spoločným obecným úradom

v Bojniciach, v súčasnosti pre 10 starších občanov. Obec nie je zriaďovateľom žiadneho
typu zariadenia sociálnych služieb. Obyvateľom s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo
nepriaznivým

zdravotným

stavom

obec

zabezpečuje

umiestnenie

v sociálnych

zariadeniach v rámci okresu. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že
rozvoj sociálnych služieb v obci sa bude naďalej orientovať na poskytovanie
opatrovateľskej služby.
6.4. Kultúra
V obci je zriadená obecná knižnica.
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečujú: klub dôchodcov združujúci občanov
v postproduktívnom veku, ďalšie spoločenské a záujmové organizácie – únia žien, ženský
spevokol Nezabúdka, spevácka skupina Neutrataler, futbalový klub s prípravou žiakov,
hokejovo–tenisový klub.
Tieto organizujú rôzne spoločensko-kultúrne a športové podujatia (večery poézie, posedenia,
prednášky, tanečné zábavy, prehliadky súborov, oslavy dňa detí, dňa matiek, rozlúčku
s prázdninami, čistenie obce a jej vodných tokov, karnevaly na ľade a iné).
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na: pokračovanie činnosti v existujúcich spoločensko–záujmových
organizáciách.
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6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
V súčasnosti je v obci jedna predajňa supermarket COOP Jednota, jedna predajňa
potravín FRESH a štyri súkromné pohostinstvá. V obci je Škola v prírode s.r.o., ktorá
zabezpečuje ubytovanie, stravu, pobyty v telocvični, posilňovni, saune aj na vonkajších
ihriskách.
Najvýznamnejší priemysel v obci:
Na území obce nesídli žiadna priemyselná firma. Je tu viac živnostníkov.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
Poľnohospodársku činnosť na svojich pozemkoch v katastri našej obce vykonáva
spoločnosť VJARSPOL s.r.o. so sídlom v Nitrianskom Pravne a Osada Dallas.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci
sa bude orientovať na: prevažujúcu činnosť živnostníkov s rôznym zameraním.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9. 12. 2016, uznesením č. 6/2016,
bod B č. 2.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 25.8.2017 uznesením č. 6/2017, bod B č. 2
- druhá zmena schválená dňa 8.12.2017 uznesením č. 8/2017, bod B č. 4
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017
Schválený
rozpočet

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

Výdavky celkom
z toho :

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

397 310

608 203

608 202,79

100

376 520
5 000
15 790
0

442 257
165 946
0
0

442 256,79
165 946,00
0
0

100
100
0
0

397 310

605 273

584 684,32

96,6
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Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

375 310
22 000
0
0

407 854
197 419
0
0

394 264,73
190 419,59
0
0

0

+ 2 930

+ 23 518,47

Rozpočet obce

96,67
96,45
0
0

7.2. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
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/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2017

442 256,79
442 256,79
0,00

394 264,73
394 264,73
0,00

47 992,06
165 946,00
165 946,00
0,00

190 419,59
190 419,59
0,00

- 24 473,59
23 518,47
0,00
23 518,47

Príjmy z finančných operácií

0,00

Výdavky z finančných operácií

0,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

0,00
608 202,79
584 684,32
23 518,47
0,00
23 518,47

Prebytok rozpočtu v sume 23 518,47 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
2 352,- EUR
- tvorbu peňažného fondu
21 166,47 EUR.
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7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020
Skutočnosť
k 31.12.2017

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

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

608 202,79

464 439

418 147

442 256,79
165 946,00
0
0

409 439
15 000
40 000
0

396 147
5 000
17 000
0

Skutočnosť
k 31.12.2017

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

400 647
5 000
13 000
0
Rozpočet
na rok 2020

584 684,32

464 439

418 147

418 647

394 264,73
190 419,59
0
0

408 062
56 377
0
0

390 770
27 377
0
0

389 270
29 377
0
0

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

1 061 162,51

1 204 106,24

926 647,71

1 055 894,47

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

720 199,71

849 446,47

Dlhodobý finančný majetok

206 448,00

206 448,00

Obežný majetok spolu

133 858,88

147 195,98

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

25 256,12

15 065,57

Finančné účty

108 602,76

132 130,41

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

655,92

1 015,79

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Časové rozlíšenie
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8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Vlastné imanie a záväzky spolu

1 061 162,51

1 204 106,24

Vlastné imanie

1 002 502,48

1 014 373,83

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

1 002 502,48

1 014 373,83

3 756,84

3 835,42

650,00

650,00

0

0

259,50

268,68

2 847,34

2 916,74

0

0

54 903,19

185 896,99

z toho :

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:
Obec získala z Environmentálneho fondu dotáciu vo výške 150 000,- EUR na Zberný dvor
Kľačno. Z Envirofondu sa vybudovala stavba Zberný dvor Kľačno vo výške 76 299,-€ a zakúpila sa technika vo výške 73 701,-€. 5% spoluúčasť je 19 829,66 € a 3 879,- €.
Neuhradené dodávateľské faktúry sú vo výške 2 816,01 €.
8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

3 680,07

15 065,57

Pohľadávky po lehote splatnosti

21 576,05

0

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

3106,84

3 185,42

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: Nárast pohľadávok vznikol vystavením
faktúry pre Stredoslov. Vodár. spoločnosť, ktorej splatnosť je v roku 2032. Pokles pohľadávky
po lehote splatnosti je príspevok TKO daný do spotreby.
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9. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

418 125,68

474 392,84

50 – Spotrebované nákupy

45 054,39

40 091,97

51 – Služby

26 727,15

32 135,88

224 323,73

253 412,80

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

406,67
47 901,70

50 909,30

60 150,57

62 480,77

598,29

1 279,66

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

0
12 963,18

441 123,91

486 264,19

19 569,99

25 756,11
0
0

338 885,72

370 633,81

29 246,02

33 296,08

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

600,00
271,60

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/

33 526,65
0

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

555,81

79,63
0

52 550,58

56 498,56

+22 998,23

+ 11 871,35

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume + 11 871,35 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
ÚPSVaR

Účelové určenie grantov a transferov
Osobitný príjemca PnD - záškolák

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
376,32

Prievidza
Min. dopravy

Spoločný stavebný úrad

1 034,16

Okresný úrad

Školstvo - MŠ predškoláci

1 795,00

Trenčín
Min. vnútra

Evidencia obyvateľov

366,96

Min. vnútra

Register adries

58,00

Okresný úrad

Starostlivosť o životné prostredie

103,92

Min. vnútra

Voľby

568,30

Okresný úrad

Vojnové hroby

50,00

Trenčín

Trenčín
ÚPSVaR

Aktivačný § 54 - ESF 85 %

Prievidza § 54
ÚPSVaR

15 %
Aktivačný § 50+ - ESF 85 %

Prievidza § 50+

15 %

9 150,80
1 614,85
950,48
135,57

Implem. agentúra Opatr. služba - 85%

18 094,80

MPSVaR

3 193,20

15 %

SPOLU

37 492,36

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

Transfer na opatrovateľskú službu, ktorá bola počas celého roku.

-

Na aktivačnú činnosť podľa § 54 boli zamestnaní 4 občania na 9 mesiacov, kde nám
UPSVaR vracal 95% CCP.

-

Podľa § 50 + bol zamestnaný jeden občan na 9 mesiacov, kde nám UPSVaR prepláca
všetky jeho odvody z HM.

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2006 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
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Prijímateľ dotácie
Telovýchovná jednota
Rím.-katol.cirkev
CSS Bôrik Nitr.Pravno
Reg.kult.centrum PDA

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

bežné výdavky-činnosť futbal. Klubu
oprava sôch Marián. stĺp
bež.výd.-hody,vianoce
bež.výd.-činnosť RKC

6 000
2 000
400
59

10.3. Významné investičné akcie v roku 2017
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:
-

-

V dlhodobom hmotnom majetku obec na účte 021 zaradila odkúpenie zabudovaného
zariadenia v budove bývalého KINA v sume 3 485,- €. Stavba Zberný dvor bola
zaradená vo výške 19 829,66 € z vlastných zdrojov a z Environfondu 76 299,- €.
Zaradené boli aj inžinierske siete na IBV pri MŠ st. vo výške 26449,63 €. Vybudovali
sa striedačky na ihrisku TJ vo výške 3 064,81 €.
Na účte 022 nákup Frézy benzínovej vo výške 2 300,-€ a bubnovej kosačky LUCINA
v sume 950,-€.
Na účte 023 boli zaradené Traktor = 54 264,-€, Nakladač čelný s lyžicou = 10 545,-€,
Príves=vlečka = 8 892,-€ z Envirofondu spolu vo výške 73 701,-€. 5% spoluúčasť bola
vo výške 3879,-€./T=2856,-N=555,-P=468,-/.
Na účte 029 je zaradený Výsledkový panel vo výške 1 305,58 vybudovaný na ihrisku
TJ.

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia /VO/
- Rekonštrukcia existujúceho chodníka
- Vybudovanie cesty pri MŠ st.
- Prípravné projekty na rekonštrukciu – DK, Spoločenského Klubu, Chaty
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor.
Vypracoval: Elena Polačiková

Schválil: Ing. Jozef Vrábeľ

V Kľačne dňa 28. 3. 2018
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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