Výročná správa za individuálnu
a konsolidovanú účtovnú závierku
Obce Klenovec
za rok 2018
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1. Úvodné slovo
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.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Klenovec

Sídlo:

Námestie Karola Salvu 1, 980 55 Klenovec

IČO:

00318850

Štatutárny orgán obce:

Mgr. Zlata Kaštanová, starostka obce

Telefón:

047/548 43 02

Mail:

obec@klenovec.sk

Webové stránka obce:

http://www.klenovec.sk/

3. Organizačná štruktúra obce
Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce
Hlavný kontrolór

Obecný úrad

Komisie pri OZ v Klenovci
- komisia na ochranu
verejného záujmu
- komisia finančná a správy
obecného majetku
- komisia stavebná,
územného plánovania,
regionálneho rozvoja a ŽP
- sociálno-zdravotná
komisia
- komisia školstva, kultúry
a športu

RO – Základná škola
s materskou školou
Vladimíra Mináča v
Klenovci
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Orgány obce vo volebnom období 2018 – 2022
Starosta 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: Martin Štefánik
Hlavný kontrolór obce: Lucia Parobeková
Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je
zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť. Volený je na šesť rokov.
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Klenovci:

Richard Bálint
Milan Čajko
Ing. Štefánia Dovalová
Mgr. Dalibor Ďuriš
Ing. Tomáš Figuli
Štefan Ištók
Jana Mocná
PhDr. Janka Pohorelská
Ing. Pavel Struhár, PhD.
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
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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.
Konsolidovaný celok tvoria:
Rozpočtové organizácie obce: Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča, 9.
mája 718, Klenovec, IČO:
Obchodná spoločnosť obce: Obecný podnik Klenovec, s. r. o. – založený od júna 2016,
Námestie Karola Salvu 1, Klenovec, IČO:
Obecný úrad – je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

4. Základná charakteristika obce Klenovec
4.1 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.
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4.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31. 12. 2018 žijúcich v obci Klenovec je 3 070 obyvateľov. Podľa
posledného sčítania obyvateľov domov a bytov v Slovenskej republike sa k rómskej národnosti
prihlásilo 200 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. 2018
Ženy

1 550

Muži

1 520

SPOLU:

3 070

Vekové zloženie obyvateľstva k 31. 12. 2018
Deti do 15 rokov

480

Obyvatelia od 15 – 18 rokov

120

Obyvatelia od 18

2 470

SPOLU:

3 070

4.3 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
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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.
4.4 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.
4.5 Služby v obci
V obci pôsobí niekoľko 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.
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4.6 Výchova a vzdelávanie
V obci zabezpečujú výchovu a vzdelávanie nasledovné inštitúcie:
-

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča – Základná škola sídli na ulici 9.
mája 718, Klenovec a elokované pracovisko materskej školy sídli na ulici SNP

-

Špeciálna základná škola v Klenovci – sídli na ulici Partizánska 909, Klenovec

4.7 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú:
MUDr. Vladimíra Ostricová – všeobecný lekárstvo pre dospelých, geriatria
MUDr. František Knapp – gynekológia a pôrodníctvo
MUDr. Jana Prokopová – pediater
Lekáreň PHMr. Zuzana Krahulíková
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5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet. 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
Klenovec na rok 2017 bol zostavený ako

prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako

prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový.
Rozpočet obce Klenovec pre roky 2018 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Klenovci
dňa 14. 12. 2017 uznesením obecného zastupiteľstva č. 453/2017. Hospodárenie obce Klenovec sa
v roku 2018 riadilo rozpočtom, ktorý bol menený trikrát:
-

prvá zmena schválená dňa 01. 03. 2018, uznesením č. 486/2018,

-

druhá zmena schválená dňa 25. 04. 2018, uznesením č. 508/2018,

-

tretia zmena schválená dňa 25. 06. 2018, rozhodnutím starostky obce v zmysle uznesenia
č.68/2011.
Rozpočet obce k 31.12.2018

Príjmy celkom

Schválený

Schválený rozpočet

rozpočet

po poslednej zmene

1 880 826,24

2 198 637,91

1 659 026,24

1 716 943,70

221 800,00

303 116,48

Finančné príjmy

0,00

142 458,58

Príjmy RO s právnou subjektivitou

0,00

36 119,15

1 880 728,00

2 161 750,59

Bežné výdavky

745 397,00

765 023,56

Kapitálové výdavky

389 700,00

617 096,03

14 124,00

14 124,00

731 507,00

765 507,00

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Výdavky celkom
z toho :

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce
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5.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018
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.
Výdavky rozpočtu tvorili najmä výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania. Ďalej to boli výdavky na poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na nákup tovarov
a služieb, ako sú energie, cestovné náhrady, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a iné.
Príjmy
Rozpočet na rok 2018
2 198 637,91

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 065 863,84

93,96

Výdavky
Rozpočet na rok 2017
1 396 243,59

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

1 031 470,34

73,87

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Rozpočet na rok 2017
765 507,00

Skutočnosť k 31.12.2017
782 320,95
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% čerpania
102,2

5.2 Prebytok/Schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

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
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
Prebytok rozpočtu v sume 123 737,97 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods.

1 765 227,98
1 730 302,61
34 925,37
1 458 742,60
676 421,65
782 320,95
+ 306 485,38
158 177,28
158 177,28
0
340 924,69
340 924,69
0
- 182 747,41
+ 123 737,97
71 311,78
+ 52 426,19
142 458,58
14 124
+ 128 334,58
2 065 863,84
1 813 791,29
+ 252 072,55
71 311,78
+ 180 760,77
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.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 96,19 EUR, a to na :
prenesený výkon v oblasti školstva v sume 96,19 EUR – na vzdelávacie poukazy
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b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 68 800 EUR, a to na :
-

rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v sume 59 800 EUR

-

rekonštrukciu obecného úradu v sume 9 000 EUR.

c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 2 415,59 EUR
Obecné zastupiteľstvo v Klenovci dňa 18. 06. 2019 uznesením č. 91/2019 schválilo tvorbu
rezervného fondu vo výške 180 760,77 EUR.
5.3 Rozpočet na roky 2019 – 2021

Príjmy celkom

Skutočnosť

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

k 31.12.2018

na rok 2019

na rok 2020

na rok 2021

2 065 863,84

2 172 858,00

1 867 000,00

1 867 000,00

1 730 302,61

1 873 660,00

1 857 000,00

1 857 000,00

Kapitálové príjmy

158 177,28

230 398,00

10 000

10 000

Finančné príjmy

142 458,58

68 800,00

0

0

34 925,37

0

0

0

z toho :
Bežné príjmy

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom

Skutočnosť

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

k 31.12.2018

na rok 2019

na rok 2020

na rok 2021

1 512 090,28

2 165 428,00

1 789 054,00

1 785 554,00

Bežné výdavky

676 421,65

895 854,00

869 254,00

865 754,00

Kapitálové výdavky

340 924,69

442 523,00

100 000

100 000

14 124,00

7 251,00

0

0

782 320,95

819 800,00

819 800,00

819 800,00

z toho :

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou
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6. Informácia o vývoje obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku
a konsolidovaný celok
6.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

4 632 345,17

5 080 075,96

Neobežný majetok spolu

3 552 732,62

3 85 7 157,44

0

2 242,33

2 905 219,62

3 207 402,11

647 513

647 513

1 077 543,24

1 222 169,04

0

0

439 889,55

444 140,78

0

0

40 268,79

43 435,28

597 384,90

734 592,98

0

0

0

0

2 069,31

749,48

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie

Pohyby neobežného majetku boli spôsobené prírastkami, respektíve úbytkami na jednotlivých
majetkových účtoch. Ide o nasledovné pohyby:
Pohyb na účte 031 predstavuje nákup aj predaj pozemkov.
Prírastok majetku na účte 021 je spôsobený rekonštrukciou obecných budov, dobudovaním
parkovísk, vybudovaním chodníka, rekonštrukciou ciest, potočkov, kanálových vpustov. Úbytok na
účte 021 je spôsobený vyradením duplicitne zaradenej budovy do majetku, ako aj vyradením
neexistujúcej zastávky.
Prírastok na účte 022 bol spôsobený dovybavením detského ihriska, nákupom tabuliek
s orientačnými číslami, nákupom kontajnerov, vybavenia do športovej haly, samonakladacieho
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posýpača, stolov na stolný tenis, rekonštrukciu rozhlasovej a telefónnej ústredne, s rozširovaním
kamerového systému, vybavením športovej haly a komunitného centra a iné.
b) za konsolidovaný celok
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

4 701 042,34

5 124 391,58

Neobežný majetok spolu

4 003 316,23

4 298 745,88

0

2 377,44

3 360 803,23

3 653 855,44

642 513

642 513

695 656,80

824 896,22

999,69

1 401,46

5,95

3,12

0

0

40 268,79

43 981,54

654 382,37

779 510,10

0

0

0

0

2 069,31

749,48

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie
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6.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

4 632 345,17

5 080 075,96

Vlastné imanie

2 616 801,32

3 033 339,56

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

2 616 801,32

3 033 339,56

92 429,35

65 022,32

1 500

1 500

0

96,19

2 319,54

2 126,63

67 234,81

54 048,50

21 375

7 251

1 923 114,50

1 981 717,08

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
b) za konsolidovaný celok
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

4 701 042,34

5 124 391,58

Vlastné imanie

2 646 909,71

3 048 801,31

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

2 646 909,71

3 048 801,31

131 018,13

93 876,19

24 322

22 810

0

96,19

6 952,91

7 230,31

78 368,22

56 488,69

z toho :

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

21 375,00

7 251

1 923 114,50

1 981 714,08

6.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku

Pohľadávky

Stav k 31.12.2017

Stav k 31.12.2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

40 268,79

43 435,28

Pohľadávky po lehote splatnosti

32 849,57

51 733,42

SPOLU:

73 118,36

95 168,70

b) za konsolidovaný celok

Pohľadávky

Stav k 31.12.2017

Stav k 31.12.2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

40 268,79

43 435,28

Pohľadávky po lehote splatnosti

32 849,57

51 733,42

SPOLU:

73 118,36

95 168,70

6.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku

Záväzky

Stav k 31.12.2018

Stav k 31.12.2017

Záväzky do lehoty splatnosti

69 554,35

69 554,35

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

69 554,35

69 554,35

SPOLU
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b) za konsolidovaný celok

Záväzky

Stav k 31.12.2018

Stav k 31.12.2017

Záväzky do lehoty splatnosti

85 321,13

63 719,00

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

85 321,13

63 719,00

SPOLU

7. Hospodársky výsledok za rok 2018 – vývoj nákladov a výnosov za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

k 31.12. 2017

k 31.12.2018

Náklady

984 504,41

1 090 795,86

50 – Spotrebované nákupy

114 969,07

100 714,96

51 – Služby

157 902,97

187 591,09

52 – Osobné náklady

311 927,75

321 737,06

98,32

511,56

10 666,42

10 385,62

106 856,00

145 574,11

4 856,32

5 975,03

0

0

276 970,44

318 295,87

257,12

10,56

1 195 273,03

1 493 361,85

68 842,92

56 812,50

0

0

0

0

961 103,11

1 062 366,16

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
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
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poplatkov
64 – Ostatné výnosy

319,43

152 391,00

0

0

694,97

177,97

20

70

164 292,60

221 544,80

210 768,62

402 565,99

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

b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady

Skutočnosť

Skutočnosť

k 31.12.2017

k 31.12.2018

1 530 875,51

1 634 014,88

50 – Spotrebované nákupy

249 915,25

232 197,64

51 – Služby

224 149,53

225 732,63

52 – Osobné náklady

882 152,04

953 653,33

98,32

511,56

24 596,42

31 703,92

133 300

173 689,39

4 960,64

6 412,25

0

0

6 652,19

6 296,67

5 051,12

3 817,49

1 754 326,39

2 049 407,02

166 510,18

150 293,13

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

0
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služieb
62 – Aktivácia

0

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z

961 103,11

1 061 711,66

16 331,68

186 795,27

0

0

831,32

303,71

20

70

609 530,10

650 233,25

223 450,88

415 392,14

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

8. Ostatné dôležité informácie
8.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

ÚPSVaR

13 693,90

Stravné pre deti v hmotnej núdzi

ÚPSVaR

4 050,40

Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi

ÚPSVaR

1 824,12

Rodinné prídavky + výkon RP

ÚPSVaR

11 404,84

Aktivačné, dobrovoľnícke, Aktívni na trhu
práce

Okresný úrad RS

1 924,73

Voľby do OSO 2018

32 768,20

TSP

Ministerstvo vnútra SR

6 694,31

Matriky, REGOB, register adries

Okresný úrad BB, odbor

467 609,81

Školstvo + dotácia na asistentov

školstvo, MPC
Ministerstvo vnútra SR
BBSK

a odborných zamestnancov
301,81
1 300,00

Životné prostredie
Gemersko-malohontské folklórne slávnosti
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Fond na podporu umenia

23 000,00

Gemersko-malohontské folklórne slávnosti,
MĽK - knižničný fond

Dobrovoľná požiarna ochrana
Okresný úrad BB
Evasport, s. r. o.
PUR-STAV KB, s. r. o.

3 437,96

DHZ

262,11

Starostlivosť o vojnové hroby

1 014

OPS

1 000,00
200,00

GMFS
40. výročie založenia Klubu dôchodcov v
Klenovci

SPOLU:

536 815,00

8.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla dotácie v súlade s VZN č. 3/2012 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,

na všeobecne

prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-34 600
300
300
300

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )
-4-

TJ Družstevník – činnosť
4 600
0
OZ RODON – bedmintonový klub
300
0
ZO Jednoty dôchodcov – výlet
300
0
ZO SZPB – športové podujatie so žiakmi,
300
0
zájazd
ZO SZZP – kúpanie
300
300
0
DDaDSS Klenovec – Vianočné a Novoročné
100
100
0
sviatky v útulku
K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2012
o dotáciách.
8.3 Významné investičné akcie v roku 2018
Medzi najvýznamnejšie investičné akcie zrealizované v roku 2018 patria rekonštrukcia
kultúrneho domu, TJ, parkovísk na ulici Sládkovičovej, vybudovanie chodníka na ulici Obrancov
mieru, pokračovalo sa v rekonštrukcii požiarnej zbrojnice na sídlisku, dokúpili sa preliezky do
oddychovej zóny, kúpilo sa samonakladacie posýpacie rozmetadlo, zrekonštruovali sa viaceré
obecné budovy – vymenili sa okná a dvere na dome smútku, dome služieb, lekárni, zdravotnom
stredisku, na predajni priemyselného tovaru, zrekonštruovala sa strecha na kotolni na ulici
Malinovského, zrekonštruovalo sa komunitné centrum, začalo sa s obnovou verejného osvetlenia
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LED, kúpili sa kontajnery, pokračovalo sa v rozširovaní kamerového systému, zrekonštruovala sa
rozhlasová ústredňa, telefónna ústredňa a internetová sieť, vyregulovalo sa kúrenie v zdravotnom
stredisku a v spoločenskom dome, zrekonštruovali sa kanálové vpusty, vyasfaltovali sa cesty,
rekonštruovali sa potočky, vybudoval sa odtok na odvod povrchových vôd na ulici Partizánskej,
kúpili tabuľky s orientačnými číslami, nakúpilo sa vybavenie do športovej haly, pingpongové stoly,
8.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
V roku

2019

je

naplánované

rozširovanie

kamerového

systému,

pokračovanie

v rekonštrukcii požiarnej zbrojnice na sídlisku, vyregulovanie kúrenia v materskej škole,
vybudovanie Wifi pre teba, pokračovať sa bude vo výmene dverí a okien na obecným budovách, .
Plánuje sa zrekonštruovať chodník na ulici Jánošíkovej, rekonštrukcia kúpaliska, odvodňovacích
žľabov a rekonštrukcie striech na obecných budovách.
8.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
nenastali žiadne významné skutočnosti.
8.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym rizikám.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12.
2018 Účtovná závierka bola odovzdaná v elektronickej forme prostredníctvom RISSaM.
Prílohami výročnej správy sú:
-

Individuálna účtovná závierka (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)

-

Konsolidovaná účtovná závierka (Konsolidovaná súvaha, Konsolidovaný výkaz ziskov
a strát, Konsolidované poznámky)

V Klenovci, 30. júna 2019
Vypracovala: Ing. Viktória Lojková

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka
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