Konsolidovaná výročná správa
Obce Klenovec
za rok 2013
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1. Základná charakteristika obce Klenovec
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec
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 Geografická charakteristika
Klenovec je rázovitá

obec, ktorá sa nachádza na juhu

stredného Slovenska

Banskobystrickom kraji, v okrese Rimavská Sobota. Obec má rozlohou 10 000 ha a leží
v nadmorskej výške 322 m.n.m.. Klenovec patrí do regiónu Gemer. Katastrálne územie susedí
s katastrálnymi územiami miest Hnúšťa a Tisovec a obcí Kokava nad Rimavicou, Utekáč, Lom nad
Rimavicou, Čierny Balog, Pohronská Polhora a Tisovec. Zároveň susedí s okresmi Poltár a Brezno.
1.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31. 12. 2013 žijúcich v obci Klenovec je 3 180 obyvateľov. Počet
nezamestnaných obyvateľov v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Hnúšti je 210
obyvateľov.
Podľa posledného sčítania obyvateľov domov a bytov v Slovenskej republike sa k rómskej
národnosti prihlásilo 202 občanov. Toto číslo sa však nezhoduje so skutočným počtom
obyvateľov rómskej národnosti. Podľa našich odhadov žije v obci Klenovec okolo 800 občanov.
Z tohto počtu žije približne 200 občanov v rómskej osade.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje zloženie obyvateľstva obce Klenovec:
Počet obyvateľov k 31. 12. 2013
Ženy

1 650

Muži

1 530

SPOLU:

3 180

Vekové zloženie obyvateľstva k 31. 12. 2013
Deti do 15 rokov

560

Obyvatelia od 15 – 18 rokov

100

Obyvatelia od 18 – 62 rokov

1 910

Obyvatelia nad 62 rokov

610

SPOLU:

3 180
3

1.3 Symboly obce
Obecnými symbolmi sú erb obce Klenovec, zástava obce Klenovec a pečať obce Klenovec.
Erb
Erb obce Klenovec pochádza z roku 1852, jeho obnovu kladne posúdilo Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky na návrh profesora Leona Sokolovkého. Erb bol nakreslený nanovo v roku
2001 Ladislavom Čisárikom a následne zapísaný do Heraldického registra SR. Jeho terajšiu podobu
predstavuje zlatý lev v striebornej zbroji pravicou držiaci tri zlaté klasy a nad ním týčiaca sa zlatá
fazetová hviezdička. Zlatý lev je zobrazený v modrom štíte stojací na zelenej pažiti. Tento erb, či už
vo farebnom, čiernobielom alebo inom prevedení obec Klenovec môže používať najmä vo svojej
obecnej pečati, taktiež na označenie svojho majetku (hnuteľného a nehnuteľného), ako aj pri
všetkých na to vhodných príležitostiach.
Zástava
Zástavu obce Klenovec tvoria štyri pruhy v dvoch veľkostiach z toho dva pruhy sú modrej
farby a ostatné dva sú žltej a zelenej farby. Zástavu obce používa starosta a OZ obce Klenovec pri
slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, prípadne štátneho charakteru a to vyvesením
na budovách, kde sa konajú slávnostné zhromaždenia.
Pečať
Pečať obce Klenovec tvorí erb obce Klenovec s hrubopisom: “OBEC KLENOVEC”. Pečať
obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie čestného občianstva, na pečatenie
významných listín a dokumentov a pod. Pečať uschováva starosta obce.
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1.4 História obce

Názov obce je odvodený od stromu klen. Prvé písomné správy o obci pochádzajú z roku
1340 v darovacej listine sedmohradského vojvodu Tomáša. Ďalšia zmienka o Klenovci je z roku
1438, ako časť panstva vojvodu Tomáša v muránskej a rimavskej doline. V 15. storočí obec
vystriedala viacerých zemepánov.
Medzi najvýznamnejšie historické pamiatky v Klenovci patrí klasicistický evanjelický
kostol so samostatnou zvonicou z roku 1787. Z architektonického hľadiska je zaujímavá modlitebňa
Bratskej jednoty baptistov z 20. storočia. Klenovec je tiež rodiskom, resp. pôsobiskom významných
osobností kultúrneho, vedeckého i politického života.
V Klenovci sa narodili alebo pôsobili mnohé významné osobnosti, ktoré mali v našich
dejinách a literatúre dôležité postavenie a svojím dielom, spisovateľskou a výchovnou činnosťou
ovplyvnili ďalší historický a umelecký rozvoj.
1.5 Služby v obci
V obci pôsobí viac než 100 súkromných podnikateľov, a to najmä v oblasti obchodu
a služieb. Najviac ľudí je zamestnaných v obuvníckej firme Evasport, s. r. o., ďalej
v drevospracujúcom priemysle – Píla Pali, Prega, Instal Parobek, v oblasti poľnohospodárstva –
Roľnícke družstvo a iné.
1.6 Výchova a vzdelávanie
V obci zabezpečujú výchovu a vzdelávanie nasledovné inštitúcie:
-

predškolské zariadenie - Materská škola Karola Pajera, ktorá sídli na ulici SNP.
V Materskej škole sú vytvorené 4 triedy, ktoré majú spolu 72 žiakov. Škola má k dispozícii
vlastnú práčovňu, kuchyňu, dvor a preliezky pre deti. Technický stav školy (jej interiéru) je
vyhovujúci, aj keď do budúcnosti sa počíta s rekonštrukciou strechy, kúrenia a úpravou
školského dvora.
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-

Základná škola Vladimíra Mináča, ktorá mala v školskom roku 2013/2014 226 žiakov,
ktorí sa vyučovali v 13 triedach. Počet zamestnancov školy v danom období bol 33, z toho
pedagogických zamestnancov bolo 24. ZŠ Vladimíra Mináča má k dispozícii školskú
jedáleň, vlastnú telocvičňu a štandardné technické vybavenie: chemickú odbornú učebňu,
počítačovú učebňu (k dispozícii 9 počítačov), učebné pomôcky v štandardnej výbave,
kuchynku pre gazdinky, dielne pre odborné predmety. Škola má vytvorenú aj vlastnú stránku
www.zsvmklenovec.edu.sk, kde sa majú možnosť rodičia či obyvatelia obce dozvedieť o
všetkých školských aktivitách.

-

Špeciálna základná škola v Klenovci je štátna rozpočtová organizácia s právnou
subjektivitou. Zriaďovateľom školy je Krajský školský úrad v Banskej Bystrici. Štatutárnym
zástupcom a riaditeľkou školy je Mgr. Janka Pohorelská. Do Špeciálnej základnej školy v
Klenovci sa prijímajú žiaci, ktorí sa vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie nemôžu
úspešne vzdelávať v základnej škole. Žiaci sa prijímajú v súlade s § 7 ods. 1 až 4 vyhlášky
č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách na základe diagnostických vyšetrení a na žiadosť
rodiča, resp. s informovaným súhlasom rodiča alebo iného zákonného zástupcu. V
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Špeciálnej základnej škole sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje podľa výchovnovzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím s využitím špeciálnych
učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne
upravenými učebnými textami podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa
alebo žiaka poskytuje bezplatne škola, v ktorej sa vzdeláva. Výchova a vzdelávanie žiakov
sa prispôsobuje ich špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám, na základe ktorých
vnútorne diferencuje podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia detí alebo žiakov na
varianty A, B, C s rôznou náročnosťou obsahu vzdelávania. Škola poskytuje vzdelanie aj
ťažko mentálne postihnutým žiakom s viacerými chybami v tom prípade, ak je mentálne
postihnutie primárnym postihnutím v rámci viacnásobného postihnutia a žiaci sa nemôžu
vzdelávať iným spôsobom. Pre týchto žiakov sa v špeciálnej základnej škole môžu
zriaďovať triedy s individuálnym vzdelávacím programom. V Špeciálnej základnej škole je
zriadený aj prípravný ročník. Do prípravného ročníka sú prijímaní žiaci, ktorí dosiahli vek 6
rokov, na základe žiadosti rodiča, príp. iného zákonného zástupcu a na základe odporúčania
odborníkov z CŠPP. Sú to žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, ktorí neboli
zaškolení v materskej škole, alebo majú odloženú povinnú školskú dochádzku, resp.
dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku. Po absolvovaní prípravného ročníka sú
žiaci odborníci v CŠPP vykonajú rediagnostické vyšetrenie a posúdia možnosti ďalšieho
vzdelávania žiakov. Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia
povinnej školskej dochádzky. Škola má svoju internetovú stránku www.szsklenovec.edu.sk.
1.7 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú:
MUDr. Ján Šoltés – všeobecný lekár pre dospelých
MUDr. Vladimíra Ostricová – všeobecný lekárstvo pre dospelých, geriatria
MUDr. Mária Pilišová – gynekológia a pôrodníctvo
MUDr. Koloman Klembusz - stomatológ
MUDr. Jana Prokopová – pediater
Lekáreň PHMr. Zuzana Krahulíková
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2. Organizačná štruktúra obce
Obecné zastupiteľstvo

Starostka obce
Hlavný kontrolór

Obecný úrad

Komisie pri OZ v Klenovci
- komisia na ochranu
verejného záujmu
- komisia na ochranu
verejného poriadku
- komisia finančná a správy
obecného majetku
- komisia územného
plánovania a regionálneho
rozvoja
- komisia pre ochranu
životného prostredia
a podporu
podnikateľských aktivít
- komisia sociálna
- komisia kultúry a športu
- komisia školstva a
mládeže

RO – Základná škola
Vladimíra Mináča v
Klenovci

2.1 Orgány obce vo volebnom období 2010 – 2014
Starostka obce: Mgr. Zlata Kaštanová
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je
verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych
vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych
vzťahoch je správnym orgánom. Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva
a obecnej rady, podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu
k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce,
ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Zástupca starostky obce: Ján Dovala
Hlavný kontrolór obce: Martin Bobrovský
Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je
zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť. Volený je na šesť rokov.
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Poslanci Obecného zastupiteľstva v Klenovci:

Richard Bálint
Ing. Edita Bartová
Ján Dovala,
Ing. Štefánia Dovalová
Mgr. Dalibor Ďuriš
Ján Figuli
Peter Hruška
Mgr. Janka Pohorelská
JUDr. Pavel Struhár
Martin Štefánik
Mgr. Stanislava Zvarová

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu
poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo sa schádza
podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce: určuje zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, schvaľuje
územný plán obce, rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku, určuje
náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí úveru
alebo pôžičky, vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života
a rozvoja obce, zvoláva verejné zhromaždenia občanov, uznáša sa na nariadeniach, schvaľuje
dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení, určuje organizáciu
obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného kontrolóra, schvaľuje poriadok odmeňovania
zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy, zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové
organizácie obce a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich, zakladá a zrušuje
obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich orgánov a iné.
Komisie pri obecnom zastupiteľstve v Klenovci:
Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších
osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné
zastupiteľstvo.
Rozpočtové organizácie obce: Základná škola Vladimíra Mináča, 9. mája 718, Klenovec
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Obecný úrad – je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Konsolidovaný celok tvoria:
Rozpočtová organizácia obce - Základná škola Vladimíra Mináča v Klenovci, 9. Mája

3. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie
Rozpočet Obce Klenovec na rok 2013 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Klenovci
dňa 12. 12. 2012, uznesením číslo 291/2012 . Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový
a kapitálový rozpočet ako schodkový. Celkový rozpočet obce na rok 2013 bol schválený ako
prebytkový. Hospodárenie Obce Klenovec sa v roku 2013 riadilo rozpočtom, ktorý bol menený
dvakrát:
-

1. zmena: schválená dňa 25. 6. 2013 uznesením číslo 362/2013

-

2. zmena: schválená dňa 12. 12. 2013 uznesením číslo 403/2013

Rozpočet
Rozpočet
Príjmy celkom

po zmenách

3 914 870

3 871 670

Bežné príjmy

1 243 470

1 333 470

Kapitálové príjmy

1 298 200

1 298 200

Finančné príjmy

1 373 200

1 240 000

0

0

816 520

813 020

Kapitálové výdavky

1 479 900

1 321 900

Finančné výdavky

1 186 200

1 086 200

402 150

402 150

3 884 770

3 623 270

z toho :

Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce
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3.1 Plnenie príjmov za rok 2012
Príjmy rozpočtu tvorili najmä podiely na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo štátneho
rozpočtu, výnosy z miestnych daní a poplatkov, nedaňové príjmy z vlastníctva majetku obce, príjmy
zo správnych poplatkov, z predaja tovarov a služieb podľa osobitných predpisov, výnosy
z finančných prostriedkov obce, dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy a ďalšie účelové dotácie zo štátneho rozpočtu.
Príjmy rozpočtu v členení na:
Skutočné príjmy

Percentuálny podiel na
celkových príjmoch

V eurách

Bežné príjmy

1 290 914,87

78,61 %

273 954,60

16,63 %

Príjmové finančné operácie

63 047

3,83 %

Prostriedky
z predchádzajúcich rokov

14 216,38

0,86 %

1 642 132,85

100%

Kapitálové príjmy

SPOLU:

Bežné príjmy
Členenie bežných
príjmov podľa
druhu

Upravený rozpočet
v€

Plnenie rozpočtu
v€

Plnenie rozpočtu
v%

Daňové príjmy

703 550

668 518,72

95,02 %

Nedaňové príjmy

181 550

217 365,60

119,73 %

Granty a transfery

396 000

405 030,55

102,28 %

1 281 100

1 290 914,87

100,77 %

SPOLU
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Daňové príjmy vo výške 668 518,72 € sú vlastné príjmy obce, ktoré tvorili 95,02 %
z bežných príjmov za rok 2012. Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo štátneho
rozpočtu bol pôvodne rozpočtovaný vo výške 616 500 €. Skutočné plnenie tejto položky bolo vo
výške 584 921,71 €, v percentuálnom vyjadrení bola táto príjmová položka naplnená na 95,71 %.
Príjmy z dane z nehnuteľností boli rozpočtované vo výške 49 000 €. Skutočné príjmy z týchto
daní boli 48 052,48 €, t. j. plnenie na 98,07 %. Skutočné príjmy z dane z pozemkov boli vo výške
27 001,17 €, z dane zo stavieb boli vo výške 19 877,68 € a dane z bytov boli v výške 1173,63 €.
Príjmy z poplatkov za komunálny odpad boli rozpočtované vo výške 36 000 €. Skutočné
príjmy boli vo výške 33 132,17 €, čo predstavuje plnenie na 92,03 %. Za rok 2012 obec eviduje
nedoplatky za komunálny odpad vo výške 11 026,66 €.
Príjmy z ostatných daní za špecifické služby boli rozpočtované vo výške 2 050 €. Skutočné
príjmy boli vo výške 2 412,36 €, čo predstavuje plnenie na 117,67 %.
Uvedené druhy príjmov sú obsahom nasledovnej tabuľky:
Členenie daňových
príjmov podľa
druhu

Upravený rozpočet
v€

Plnenie rozpočtu
v€

Plnenie rozpočtu
v%

Výnos dane
z príjmov fyzických
osôb

616 500

584 921,71

94,88 %

Daň z nehnuteľností

49 000

48 052,48

98,07 %

Poplatok za
komunálny odpad

36 000

33 132,17

92,03 %

Dane za ostatné
špecifické služby

2 050

2 412,36

117,67 %

703 550

668 518,72

95,02 %

SPOLU

Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 181 550 €. Skutočné plnenie bolo vo výške
217 365,60 €, v percentuálnom vyjadrení boli príjmy naplnené na 119,73 %.
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Príjmy z prenájmu boli rozpočtované vo výške 21 500 €, skutočné príjmy boli 30 328,73 €,
čo predstavuje plnenie na 141,06 %. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov
a objektov
Z predaja výrobkov a služieb boli na rok 2012 rozpočtované príjmy

vo výške 123 350 €.

Skutočne dosiahnuté príjmy boli vo výške 139 454,33 €, čo predstavuje plnenie na 113,06 %. Ide
o nasledovné druhy príjmov:
223001
Rozpočet v €
za predaj výrobkov a služieb

Plnenie rozpočtu
v€

Plnenie v %

Obecné lesy

20 200

35 727,43

176,87 %

Káblová televízia

58 500

55 619,33

95,08 %

Rozhlas a tržnica

2 300

2 054

89,30 %

Pohrebné a cintorínske služby

5 200

5 416,54

104,16 %

Opatrovateľská služba

3 000

3 289,75

109,66 %

15 900

16 433,84

103,36 %

Infokanál

-

257,80

-

Telefón, fax

-

39,90

-

Vodné, stočné

3 300

7 096,84

215,06 %

Vstupné

5 300

4 057,54

76,56 %

500

187

37,40 %

Zdravotníctvo (refundácia miezd)

1 100

217,70

19,79 %

Miniihrisko

1 700

626,69

36,86 %

GMFS

3 300

2 056

62,30 %

Ostatné príjmy

2 050

4 481,97

218,63 %

1 000
123 350

1 892
139 454 ,33

189,20 %
113,06 %

Refundácie (lekáreň, Fantastic –
plyn, elektrická energia, voda)

Kino

Kúpalisko
SPOLU

Z výťažkov lotérií a hier bol rozpočet zostavený na 1 000 €, skutočný príjem bol 1 836,23 €.
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Príjmy z licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov boli rozpočtované vo výške 9 000
€ a skutočný príjem bol vo výške 8 993,50 €.
Ostatné nedaňové príjmy:
-

príjmy z poplatkov (správnych, za porušenie predpisov)

1 082,50 €

-

príjmy za školné v MŠ a ŠKD

3 614,30 €

-

príjmy z vkladov

-

príjmy za stravné z poplatkov za stravu pre ŠJ MŠ a

267,81 €

stravné lístky zamestnancov
-

23 868,06 €

ostatné príjmy

133,45 €

Bežné granty a transfery prijaté v roku 2012 boli vo výške 404 312,45 €. Najvyššiu položku
tvorili normatívne finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, a to
vo výške 301 641 €. Okrem toho boli prostredníctvom zriaďovateľa školám poskytnuté
nenormatívne finančné prostriedky a príspevky pre deti v hmotnej núdzi. Ostatné transfery tvorili
prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, životného
prostredia a iné. Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Rozpis jednotlivých transferov v roku 2012 je uvedený v nasledovnej tabuľke:
Bežné transfery v €

Prijaté

Základná škola – mesačné transfery KŠÚ

Vyčerpané

301 641

301 641

Základná škola – vzdelávacie poukazy

7 557

7 557

Základná škola – sociálne znevýhodnené
prostredie

4 600

4 600

Materská škola – príspevok na výchovu a
vzdelávanie

4 454

4 454

14 849,62

13 310,03

Hmotná núdza – učebné pomôcky

3 436,20

3 436,20

Matričná činnosť a REGOB

4 839,27

4 839,27

Terénni sociálni pracovníci

14 754,81

14 754,81

291,37

291,37

Hmotná núdza – strava

Starostlivosť o životné prostredie
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GMFS

5 500

5 500

Ochotnícke divadlo

2 000

2 000

Program obnovy dediny

3 500

3 500

4 208,09

4 208,09

199,20

199,20

1 187

1 187

25 308,91

25 308,91

Aktivačné práce

2 924,92

2 924,92

Voľby NR SR

3 061,06

3 061,06

404 312,45

402 772,86

Osobitný príjemca RP
Výkon osobitného príjemcu RP
Recyklačný fond
Systém protipovodňových opatrení

SPOLU:

Nevyčerpané prostriedky na hmotnú núdzu boli vrátené poskytovateľovi do 31. 12. 2012.
Kapitálové príjmy
V rámci kapitálových príjmov boli rozpočtované príjmy z predaja kapitálových aktív vo
výške 112 000 € a kapitálové granty a transfery na investičné projekty vo výške 1 121 500 €.
Plnenie rozpočtu na strane kapitálových príjmov bolo k 31. 12. 2012 vo výške 273 954,60 €, čo
predstavuje plnenie na 22,21 %. Uvedené príjmy plynuli z predaja pozemkov spoločnosti Gallai &
Wolff, s. r. o.. Čo sa týka kapitálových grantov a transfer, bola poskytnutá dotácia na viacúčelovú
športovú halu vo výške 200 000 €.
Príjmové finančné operácie
V rámci príjmových finančných operácií bol rozpočtovaný úver vo výške 70 000 € ako aj
prostriedky z predchádzajúcich rokov na vodozádržné opatrenia vo výške 14 300 €. Na úhradu za
rekonštrukciu Bencovho námestia bol čerpaný úver vo výške 63 047 €. Plnenie rozpočtu v oblasti
príjmových finančných operácií bolo vo výške 77 263,38 €, čo predstavuje plnenie na 91,65 %.
3.2 Plnenie výdavkov za rok 2012
Výdavková časť rozpočtu vrátane výdavkov základnej školy s právnou subjektivitou
predstavovala 2 598 900 €, jej plnenie bolo vo výške 1 436 374,38 €, čo predstavuje plnenie na
55,27 %.Výdavková časť rozpočtu je členená na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové
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finančné operácie, pričom jednotlivé druhy výdavkov sa sledujú aj z hľadiska programového
rozpočtu.
Ďalšia časť obsahuje len rozbor výdavkov za obec, hospodárenie základnej školy je prílohou
záverečného účtu.
Skutočné výdavky bez
základnej školy

v€

Bežné výdavky

Podiel na celkových
výdavkoch v %

859 127,06

83,47 %

Kapitálové výdavky

87 792,52

8,53 %

Výdavkové finančné
operácie

82 384,80

8%

1 029 304,38

100

SPOLU:

Bežné výdavky
Názov

OSTP

Obce

01.1.1.6

Finančná a rozpočtová

Upravený
rozpočet v €

Výsledok od
začiatku roka v €

Plnenie v %

344 710

311 756,26

90,44 %

01.1.2

5 000

4 513,73

90,27 %

Všeobecné verejné služby

01.6.0

2 100

2 567,09

122,24 %

Policajné služby

03.1.0

33 000

26 157,14

79,26 %

Ochrana pred požiarmi

03.2.0

3 100

3 077

99,26 %

Všeobecná pracovná oblasť 04.1.2

23 000

25 197,40

109,55 %

Lesníctvo

04.2.2

23 600

15 347,80

65,03 %

Cestná doprava

04.5.1

6 000

4 908,07

81,80 %

Hotely a reštaurácie

04.7.2

12 700

13 534,53

106,57 %

Nakladanie s odpadmi

05.1.0

64 000

59 548,23

93,04 %

Verejné osvetlenie

06.4.0

14 000

13 670,76

97,65 %

oblasť
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Rekreačné a športové

08.1.0

17 400

22 195,90

127,56 %

08.2.0.3

58 500

68 763,91

117,55 %

Obecná knižnica

08.2.0.5

1 000

771,89

77,19 %

Vysielacie a vydavateľské

08.3.0

59 300

64 560,30

108,87 %

08.4.0

17 300

12 145,18

70,20 %

Predškolská výchova

09.1.1

128 080

122 783,52

95,86 %

Školské stravovanie

09.6.0.1

33 000

35 522,93

107,65 %

Zariadenia sociálnych

10.2.0.1

37 370

45 699,27

122,29 %

10.4.0.5

4 170

4 208,09

100,91 %

10.7.0

2 000

2 180,01

109 %

Spolu

889 330

859 127,06

96,60 %

služby
Klubové a špeciálne kult.
zariadenia

služby
Náboženské a iné
spoločenské služby

služieb
Ďalšie dávky soc.
zabezpečenia
Sociálna pomoc občanom
v hmotnej núdzi

Kapitálové výdavky
V rámci kapitálových výdavkov boli rozpočtované finančné prostriedky z fondov Európskej
únie, z vlastných zdrojov obce a z návratných zdrojov financovania v celkovej výške 1 211 300 €.
Plnenie rozpočtu na strane kapitálových výdavkov k 31. 12. 2012 bolo vo výške 87 792,52 €, čo
predstavuje 7,25 %-né plnenie. V danej sume sú obsiahnuté výdavky súvisiace s kúpou pozemkov
pod základnou školou ako aj realizácia výdavkov na rekonštrukciu verejných priestranstiev (Bencov
pľac).
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Kapitálové výdavky

Rozvoj obce
z vlastných zdrojov
Rozvoj obce
z návratných zdrojov
financovania
SPOLU:

Schválený rozpočet
v€

Plnenie rozpočtu v €

Plnenie rozpočtu
v%

115 300 €

24 745,52 €

21,46 %

70 000 €

63 047 €

90,07 %

185 300 €

87 792,52 €

47,38 %

Výdavkové finančné operácie
V rámci výdavkových finančných operácií z rozpočtovaných finančných prostriedkov vo
výške 92 200 € bolo skutočné čerpanie vo výške 82 384,80 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na
89,35 %.

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná škola Vladimíra Mináča
Na financovanie prevádzky základnej školy poskytol Obvodný úrad, odbor školstva (bývalý
Krajský školský úrad) normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v celkovej výške 313 798 €.
Obec poskytla na prevádzku a mzdy školských zariadení na základe VZN č. 1/2011 a prijatých
rozpočtových opatrení prostriedky v celkovej výške 67 470 €, z toho na prevádzku školskej jedálne
40 950 € a na financovanie ŠKD 26 520 €. Tieto prostriedky boli čiastočne kryté z príspevku
zamestnávateľa na stravu vo výške 55 %, čo predstavuje sumu 5 655,36 € a z poplatkov ŠKD vo
výške 1 829,67 €.
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4. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2012
Hospodárenie obce za rok 2012 podľa §10 ods. 3 písmena a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov podľa nasledovnej tabuľky predstavuje prebytok vo výške 210 894,93
€.
Prebytok/schodok
rozpočtu v €
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie

SPOLU

Príjmy

Výdavky

1 290 914,87 €

1 266 197,06 €

24 717,81 €

273 954,60 €

87 792,52 €

186 162,08 €

77 263,38 €

82 384,80 €

1 642 132,85 €

1 436 374,38 €

Prebytok+/
Schodok -

5 121,42 €

-

Účelovo určené nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu

205 758,47 €
-

Skutočný výsledok rozpočtového hospodárenia

200 000 €
5 758,47 €

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia:
V zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa pri usporiadaní prebytku rozpočtu na účely tvorby
peňažných fondov z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, ktoré možno použiť v rozpočtovom roku
v súlade s osobitným predpisom.
Z prebytku vo výške 205 758,47 € sú vylúčené účelovo určené prostriedky ŠR, ktoré sa
nevyčerpali v roku 2012 a je možné ich použiť v roku 2013 a 2014. Sú to prostriedky vo výške
200 000 € určené na viacúčelovú športovú halu.
Prebytok rozpočtu po znížení o účelovo určené prostriedky zo ŠR je vo výške 5 758,47 €.
Dosiahnutý výsledok hospodárenia z akruálneho účtovníctva v roku 2012:
Náklady (účt.tr. 5)

1 183 753,60 €

Výnosy (účt.tr. 6)

1 231 773,99 €

Výsledok hospodárenia po zdanení (Tr. 6 – Tr. 5)

48 020,39 €

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – prebytok vo výške 48 020,39 € bude zúčtovaný
prostredníctvom účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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Rezervný fond
Obec bude vytvárať rezervný fond vo výške najmenej 10 % prebytku hospodárenia
príslušného rozpočtového roka, v ktorom vytvorí zisk. O použití rezervného fondu rozhoduje
obecné zastupiteľstvo. Za rok 2012 sa bude tvoriť rezervný fond z dôvodu vykázaného
rozpočtového prebytku a to vo výške 575,85 €
5. Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA (netto)

Bežné účtovné obdobie v €

Dlhodobý nehmotný
majetok

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie v €

2 162,38 €

0€

1 932 860, 05 €

2 015 284,08 €

642 513 €

642 513 €

213,18 €

326,72 €

473 897,84 €

492 328,32 €

52 593,91 €

46 662,78 €

304 319,82 €

104 287,33 €

2 888,20 €

3 440,86 €

3 411 448,38 €

3 304 843,09 €

1 859 810, 58 €

1 809 050,40 €

Záväzky a úvery

537 531,13 €

427 097,22 €

Časové rozlíšenie

1 014 106,67 €

1 068 695,47 €

SPOLU

3 411 448,38 €

3 304 843,09 €

Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný
majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi
subjektami VS
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
SPOLU
PASÍVA
Vlastné imanie

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012.
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Účtovná závierka bola odovzdaná v elektronickej forme metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom
úrade v Banskej Bystrici.
Prílohami výročnej správy sú:
-

Súvaha

-

Výkaz ziskov a strát

-

Poznámky

V Klenovci, 22. augusta 2013
Vypracovala: Ing. Viktória Majerová

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
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