Individuálna výročná správa
Obce KĽAČNO
za rok 2014

Ing. Jozef Vrábeľ
starosta obce
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1. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Kľačno
Sídlo: Obecný úrad Kľačno č. 326
IČO: 00318183
Štatutárny orgán obce: Ing. Jozef Vrábeľ
Telefón: 046/ 54 45 120
Mail: obec@klacno.eu
Webová stránka: http://www.klacno.eu/

2. 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. Katarína Dírerová
Mgr .Alena Benešová
Martin Bielik
Vilibald Greschner
Alžbeta Chovancová
Peter Kobza
Mgr. Waltraud Pavličková
František Páleš
Jozef Závadský
Obecný úrad: dane, poplatky, sekretariát Viera Pálešová
Účtovníctvo

Elena Polačiková

Mzdová agenda, webstrán.

PhDr. Annelie Stotková

Obec nemá zriadené a založené žiadne rozpočtové, príspevkové organizácie a právnické
osoby.
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3. 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.
3.1. 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 : 4780 ha
Nadmorská výška : 360 – 420 metrov
3.2. Demografické údaje
Hustota

a počet obyvateľov : 23 obyvateľov/na km2, 1 119 obyvateľov ku 31.12.2014

Sezónne sa ich počet hlavne v letnom období zvyšuje o chatárov, ktorí tu trávia svoj voľný čas.
Národnostná štruktúra :
Slovenská národnosť – 92,23 %
Nemecká národnosť – 5,58 %
Česká národnosť – 0,37 %
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Maďarská národnosť – 0,18 %
Rómska národnosť – 0,18 %
Rusínska národnosť – 0,09 %
Poľská národnosť – 0,09 %
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania :
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
3.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 11,52
Nezamestnanosť v okrese : 12,47
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Vývoj nezamestnanosti : Predpokladáme pokračovanie súčasného stavu, kedy priemerná
nezamestnanosť v obci presahuje nezamestnanosť v rámci okresu.

3.4. 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.

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.

3.5. Logo obce
Obec Kľačno logo nemá.
3.6. 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.
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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. st. 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. st. 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.
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 r. 1952 začal pravidelne premávať autobus. O tri roky neskôr
sa zaviedol elektrický prúd. V r. 1956 vznikla prvá samoobsluha a bolo možné sledovať
televízne vysielanie. O rok neskôr mala obec vlastnú poštu s telefónom a materskú školu. V r.
1961 sa začalo s výstavbou vodovodu i nových rodinných domov, v nasledujúcom sa dokončila
bezprašná cesta. V obci bolo zriadené stále kino. V r. 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“.
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3.7. Pamiatky
Kostol sv. Mikuláša
Kaplnka Panny Márie (Paleschova kaplnka)
Mariánsky stĺp
3.8. 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.

4. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
4.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Materská škola
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na predškolskú výchovu.
4.2. 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.
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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.
4.3. 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 6
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.
4.4. 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, miestna
organizáciu zväzu zdravotne postihnutých, ženský spevokol, spevácka skupina Neutrataler,
detský folklórny súbor Gajdlanček, 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).
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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4.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
V súčasnosti sú v obci jedna predajňa supermarket COOP Jednota a štyri súkromné
pohostinstvá. Z toho v jednom pohostinstve sa varí aj obedové menu. 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.

5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2014. Obec v roku 2014 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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný/prebytkový.
Bežný

rozpočet

bol

zostavený

ako vyrovnaný/prebytkový/schodkový a kapitálový

rozpočet ako vyrovnaný/prebytkový/schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2013 uznesením č. 8/2013,
bod B č. 2.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 1. 8. 2014 uznesením č. 6/2014, bod B č. 3,
- druhá zmena schválená dňa 22.8.2014 uznesením č. 7/2014, bod B č. 2,
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2014 starostu obce, dňa 5.12.2014.
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5.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2014

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

308 147

333 254

333 413,70

100,40

293 147
2 000
13 000
308 147

318 322
8 932
6 000
332 589

318 481,70
8 932,00
6 000,00
327 572,76

100,05
100,00
100,00
98,49

293 147
15 000
0

309 431
23 158
0

304 415,25
23 157,51
0

98,37
100,00
0

5.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014

Bežné príjmy spolu

318 481,70

z toho : bežné príjmy obce

318 481,70

Bežné výdavky spolu

304 415,25

z toho : bežné výdavky obce

304 415,25

Bežný rozpočet

14 066,45
8 932,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

8932,00

Kapitálové výdavky spolu

23 157,51

z toho : kapitálové výdavky obce

23 157,51

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

14 225,51
- 159,06

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

6 000,00
0

6 000,00
333 413,70
327 572,76
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Hospodárenie obce

5 840,94

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 5 840,94 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
a c)zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujem upraviť o zistený výdavok
bez rozpočtovej klasifikácie o sumu 2 405,86 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 3 435,08 EUR, navrhujeme použiť:
- na tvorbu ostatného fondu
3 435,08
- nakoľko je schodok rozpočtu, nie je povinnosť tvoriť 10% rezervný fond

5.3. Rozpočet na roky 2015 - 2017
Skutočnosť
k 31.12.2014
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

318 481,70
8 932,00
6 000,00
Skutočnosť
k 31.12.2014

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavk
Finančné výdavky

304 415,25
23 157,51
0

Rozpočet na
rok 2015
317 092

Rozpočet
na rok 2016
306 418

Rozpočet
na rok 2017
306 308

301 418
5 000
0

301 308
5 000
0

307 092
2 000
8 000

Rozpočet na
rok 2015

Rozpočet
na rok 2016

Rozpočet
na rok 2017

317 092

306 418

306 308

307 092
10 000

301 418
5 000

301 308
5 000

0

0

0

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
6.1. Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
1 082 058,57 1 061 719,75

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2015 na rok 2016
1 061 719,75 1 061 719,75

999 824,56

983 947,57

983 947

983 947

0

0

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

793 376,56

777 499,57

777 499

777 499

Dlhodobý finančný majetok

206 448,00

206 448,00

206 448

206 448

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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Obežný majetok spolu

80 993,42

77 170,61

77 170

77 170

Zásoby

0

0

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

22 284,17

22 735,89

22 735

22 735

Finančné účty

58 709,25

54 434,72

54 434

54 434

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

0

0

1 240,59

601,57

600

600

z toho :

Časové rozlíšenie

6.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
k 31.12.2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

1 082 058,57 1 061 719,75

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2015 na rok 2016
1 061 719
1 061 719
977 310

977 310

0

0

0

0

0

0

0

- 88,08

- 36 055,54

0

0

16 101,06

3 722,99

3 722

3 722

7 586,73

600,00

600

600

0

0

0

0

203,77

100,53

100

100

8 310,56

3 022,46

3 000

3 000

0

0

0

0

88 558,55

80 685,88

72 000

66 000

977 398,96

977 310,88

4 894,52

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Obec nemá žiadne bankové úvery.
6.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

Pohľadávky do lehoty splatnosti

708,12

1 159,84

Pohľadávky po lehote splatnosti

21576,05

21576,05
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6.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

Záväzky do lehoty splatnosti

8 310,56

3 022,46

Záväzky po lehote splatnosti

203,77

100,53

7. Hospodársky výsledok za 2014 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Predpoklad
rok 2015

Predpoklad
rok 2016

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

44 217,2

40 000,-

35 000,-

51 – Služby

76878,44

51 535,35

50 000,-

55 000,-

52 – Osobné náklady

180683,86

178 537,24

155 000,-

149 000,-

53 – Dane a poplatky

198,41

54 – Ostat.nákl.na prevádz.čin

8088,86

18 401,23

10 000,-

11 000,-

55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádz.a finan.čin. a zúčtov.
časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

44887,01

38 470,67

35 000,-

37 000,-

530,66

828,82

600,-

450,-

9493,6

11 221,88

10 000,-

9800,-

13096,13

16 103,43

12 200,-

14 000,-

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

270072,71

283 742,77

256 000,-

255 000,-

2854,98

7830,92

5000,-

6 000,-

65 – Zúčt.rezerv a OP z prev.
a fin. čin.a zúčtov. časov. rozlí
66 – Finančné výnosy

7079,39

7586,73

7000,-

6 000,-

698,34

317,91

450,-

500,-

67 – Mimoriadne výnosy

99,63

69 – Výnosy z transferov
a rozpočt. príjmov v obciach,
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

35875,77

27 542,55

21 000,-

17 000,-

+9016,11

-88,08

+1050,-

+1270,-

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vl.výkony, tovar
61 – Zmena stavu vnútroorg. sl
62 – Aktivácia

20,-
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Hospodársky výsledok v sume 3 435,08 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.

8. Ostatné dôležité informácie
8.1. Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 17 486,- EUR bol skutočný príjem vo výške 17 488,08
EUR, čo predstavuje 100,01% plnenie.
V roku 2014 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Ministerstvo

Účelové určenie grantov a
transferov
vnútra Register obyvateľov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
363,66

SR
Obvodný

úrad

ŽP Starostlivosť o životné prostredie

103,26

Trenčín
Ministerstvo dopravy, Spoločný stavebný úrad

1.024,86

výstav
Obvodný úrad Trenčín Školstvo – MŠ predškoláci

1 899,00

Ministerstvo

2 186,47

vnútra Voľby

SR
Obvodný úrad Trenčín Vojnové hroby

40,48

ÚPSVaR Prievidza § Zamestnanosť § 52a

73,10

52a
ÚPSVaR

Prievidza Zamestnanosť § 50j – 85%

8 374,26

Prievidza Zamestnanosť § 50j – 15%

1 477,81

Prievidza Zamestnanosť §52 – ESF 85%

1 398,40

§50j85%
ÚPSVaR
§50j15%
ÚPSVaR
§52 85%
Zamestnanosť §52 –
ESF 15%
SPOLU:

ÚPSVaR Prievidza §52 15%

Podnikatelia-

vydanie monografie

246,78
17 188,08
300,-

živnostníci
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Granty a transfery /320/
Z rozpočtovaných 2 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2 000,- EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
Nadácia Allianz
1 000,00 Merač rýchlosti
Roman Guláš - FO
1 000,00 Detské ihrisko
SPOLU
2 000,00
8.2. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2006 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Prijímateľ dotácie

Telovýchovná jednota

Účelové určenie dotácie

bežné výdavky-činnosť

Suma
poskytnutých
prostriedkov v
EUR

5 000 EUR

Rím.-katol.cirkev farn.Kľ orgán v kaplnke Kľačno

2 000 EUR

Spojená škola internát. bež.výd.-činnosť

100 EUR

PDA
Cykloklub

ZNIEV bež.výd.- cyklistické preteky

50 EUR

Kláštor
bež.výd.-činnosť

384 EUR

Reg.kult.centrum PDA

bež.výd.-činnosť

44 EUR

Centrum soc. služ. Bôrik

bež.výd.-hody Bôrik

37,97 EUR

Karpatskonem.spolok
Kľačno

8.3. Významné investičné akcie v roku 2014
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:
Zakúpil sa jeden počítač s home ofice a DLP projektor s plátnom, káblom, držiakom.
Vybudované bolo detské ihrisko, merač rýchlosti, inžinierske siete pre IBV pri MŠst.
a rekonštrukcia - prestavba budovy bývalého KINA.
8.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: Pokračovanie v inžinierských
sieťach pre IBV pri MŠ st., dokúpenie komponentov na detské ihrisko.
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8.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval:

Schválil:

Elena Polačiková

Ing. Jozef Vrábeľ

V Kľačne, dňa 12.10. 2015
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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