OBEC KĽAČANY, 920 64 Kľačany

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA
OBCE KĽAČANY
za rok 2013

Kľačany, máj 2014
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I. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE KĽAČANY
1.1

Geografické údaje obce Kľačany

Štát
Slovensko
Región
Trnavský
Okres
Hlohovec
Historický región
Dolné Považie
Nadmorská výška
170 m n. m.
Súradnice
48°23´19˝S 17°52´25˝V
Rozloha
10,105 km2 ( 1 011 ha )
Obyvateľstvo
1010
Prvá písomná zmienka rok 1256
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
- letný čas
SELČ (UTC+2)
PSČ
920 64
Telefónna predvoľba +421 -33
Kód
507172
EČV
HC

1.2 Demografické údaje
Národnostná štruktúra:

Slováci

Náboženské zloženie:

Rímsko-katolícke ( prevažná časť obyvateľstva )

Nezamestnanosť:

5,52 %

Počet obyvateľov obce k 31.12.2013: 1023 z toho muži 510, ženy 513
Prisťahovaní v roku 2013:

29

Odsťahovaní v roku 2013:

13

Zomrelí v roku 2013:

8

Narodení v roku 2013:

6

Kategória
Vek od 0 - 3 rokov
Vek od 4 - 6 rokov
Vek od 7 - 14 rokov
Vek od 15 - 17 rokov
Vek od 18 - 60 rokov
Nad 60 rokov
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Spolu
35
30
78
36
640
204

Muži
15
18
40
17
332
88

Ženy
20
12
38
19
308
116

1.3

Symboly obce
obecný erb

Pečiatky obce Kľačany

1.4 História obce
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obecná zástava





















Prevažné horninové zloženie: Je to najmä pieskovec, ktorý sa nachádza smerom na
Pastuchov ( piesková jama ).
Ťažené alebo vzácne minerály: Ťažné a vzácne minerály sa v našej obci nenachádzajú.
Povrchové celky: Trnavská pahorkatina, ktorá sa rozprestiera od Trnavy až po okres
Nitra, má nadmorskú výšku asi 290 m.n.m.
Podnebie ( podnebná oblasť ): Kľačany majú suchozemské mierne podnebie.
Charakteristické sú mierne zimy, teplé letá, dostatočné množstvo zrážok a pomerne
vyrovnané teplotné rozdiely.
Zvláštnosť miestneho podnebia: Mení sa počas ročných období. Jar priemerne od 10
do 20 stupňov, leto priemerne od 25 do 32 stupňov, jeseň priemerne od 10 do 20
stupňov, zima od 5 do –3 stupňov.
Vodstvo ( povodie ): Cez obec Kľačany tečie potok Andač, ktorý vyviera v malom
lesíku medzi Hlohovcom a Kľačanmi . Vlieva sa do rieky Nitra. V údolí potoka Andač
sú zaznamenané celoročné vetry, ktoré na večer a v noci ustanú.
Rastlinstvo ( rastlinný stupeň ): V Kľačanoch a v jeho okolí je stupeň dubových
lesov. Nachádzajú sa aj zmiešané lesy.
Prevažujúci porast: Vyskytuje sa najmä tráva, stromy, kry, púpava lekárska a iné
druhy v menšom množstve.
Vzácne chránené druhy rastlín: K vzácnym rastlinám patria najmä –snežienka jarná a
konvalinka lesná.
Živočíšstvo: Najviac sa vyskytuje zajac poľný, srnka lesná, diviak lesný, jeleň lesný
a iné v menšom množstve.
Prevažujúce pôdne typy: Nachádza sa najmä černozem a hnedozem. Najdôležitejšia je
hlinitá pôda, ktorá obsahuje veľa prachových častíc a ílovitá, ktorá sa nachádza na
ílovitých horninách. Využívajú sa na pestovanie plodín najmä – pšenicu, kukuricu,
repku olejnú a iné plodiny. Z ovocia sa pestujú najmä – jablone, slivky, marhule,
broskyne, vinič a iné druhy.
Vodovod: Obec Kľačany spravuje obecný vodovod.
Kanalizácia: Obec Kľačany vlastní obecnú kanalizáciu a ČOV v skúšobnej
prevádzke.
Doprava: Kľačany sú zabezpečené autobusovou a železničnou dopravou. Najbližšie
mestá: Hlohovec, Nitra, najbližšie obce: Rišnovce, Sasinkovo, Pastuchov.
Zdravotníctvo ( poliklinika, nemocnica, súkromné ambulancie ): Nenachádzajú sa.
Najbližšie zdravotnícke zariadenie a lekári ( súkromní, špecialisti) sú v meste
Hlohovec.
Kultúrno-historické pamiatky: Rímsko-katolícky kostol sv. Martina postavený
a vysvätený 20.08.1933. Filiálka Kľačany patrí pod farnosť Rišnovce a pod dekanát
Hlohovec. Pred kostolom sa nachádza kamenný kríž z roku 1851. Na miestnom
cintoríne sa nachádza pomník padlým vojakom.
Kultúrne inštitúcie: V obci sa nachádza kultúrny dom, ktorý slúži na realizáciu
rôznych kultúrnych podujatí.

Aktivity v obci Kľačany:
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Obecný futbalový klub ( OFK Kľačany )
Bežecký klub 2000 Kľačany
Jednota SD, MO Kľačany
Poľovné združenie Tŕstie Kľačany
SZZ MO Kľačany
Športový klub ICS Kľačany

1.5 Organizačná štruktúra obce
Orgány obce vo volebnom období 2010 - 2014
Starosta obce:

Ing. Róbert Kožík (2010 – jún 2012)
Radomír Sečány (poverený zastupovaním do konania
doplňujúcich volieb – júl 2012 – november 2012)
Ing. Emília Cvíčelová (november 2012 – doteraz)

Zástupca starostu obce:

Ing. Zdenka Babincová

Hlavný kontrolór obce:

Daniela Macharová

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch:
1. Ing. Zdenka Babincová

KDH

2. Dušan Černý

nezávislý

3. Ing. Peter Fuska

KDH

4. Ľudmila Kovačiková

KDH

5. Veronika Ostrovská

KDH

6. Milan Polačik

SMER-SD

7. Radomír Sečány

nezávislý

Pri obci pracovali nasledovné komisie v zložení:
Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda: Milan Polačik, 920 64 Kľačany 235
Členovia : Veronika Ostrovská, 920 64 Kľačany 6
Radomír Sečány, 920 64 Kľačany 341
Podľa uznesenia č. 32 /2012 zo dňa 6.7.2012 dňom 1.7.2012 zanikol mandát starostovi obce
Ing. Róbertovi Kožíkovi z dôvodu rozporu výkonu funkcie starostu obce a funkcie
štatutárneho orgánu právnickej osoby a uplynutia zákonnej lehoty na odstránenie tohto
rozporu. Zastupovaním starostu obce bol dňa 6.7.2012 uznesením č. 34/2012 zo dňa 6.7.2012
poverený poslanec p. Radomír Sečány.
Dňa 27.10. 2012 sa konali doplňujúce komunálne voľby na funkciu starostu obce.

5

Výsledok doplňujúcich komunálnych volieb v obci Kľačany zo dňa 27.10.2012:
Nová starostka obce Kľačany – Ing. Emília Cvíčelová, nezávislá kandidátka s celkovým
počtom platných hlasov 229.
Dňa 22.11.2012 sa konala ustanovujúca schôdza, kde zvolená starostka obce zložila
slávnostný sľub a nastúpila do svojej funkcie.

Obecný úrad v Kľačanoch
Sídlo: 920 64 Kľačany 211
IČO: 00312631

DIČ: 2021175629

tel.: 033/7443200

033/7447694

fax: 033/7443200
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s., pobočka Hlohovec, č. ú. 13024212/0200
e-mail: ouklacany@stonline.sk

Štruktúra obecného úradu
Obecný úrad je výkonným orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva. Jeho
zamestnanci sú zamestnancami obce Kľačany vo verejnej službe. Zabezpečuje najmä
administratívne, organizačné a ekonomické veci orgánov obce a tiež zabezpečuje plnenie úloh
podľa zákonov SR, vnútorných predpisov obce a rokovaní orgánov obce.
Zamestnanci obecného úradu:
-

-

1.6
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odborný zamestnanec pre ekonomiku, financie, majetok obce, prípravu Všeobecnezáväzných nariadení obce Kľačany a rokovaní obecného zastupiteľstva, evidencia
došlej a odoslanej pošty, personálne a mzdové otázky : p. Slávka Masnicová;
odborný zamestnanec pre dane, poplatky, evidenciu obyvateľstva a sekretárske práce,
evidovanie hrobových miest a fakturácia vody: p. Ľubomíra Držíková;
dohliadanie na prevádzku ČOV v skúšobnej dobe: p. Pavol Cvíčela.

Inštitúcie v obci

Základná škola s materskou školou Kľačany 263
A/ Základná škola
riaditeľka školy
zástupkyňa riaditeľky pre
ZŠ
ekonóm
telefón
mobil
email
www stránka
počet žiakov

PaedDr. Lenka Proksová
Mgr. Mária Jašová
Ing. Alena Valková
033/7443204
0901705591
zs.ms.klacany@gmail.com
zs-s-ms-klacany.com
106

Vekové rozlíšenie
žiakov
6 rokov
7 rokov
8 rokov
9 rokov
10 rokov
11 rokov
12 rokov
13 rokov
14 rokov
15 rokov
16 rokov

počet

zamestnanci
Pedagogickí
Pedag. čiast. úväzok
Pedagogický asistent
spolu

počet
12,6
Vyučujúca NAV-ev., vyučujúca FJR
0
12,6

Odborný zamestnanec

0

Prevádzkoví
školník
upratovačky
ekonóm
spolu

1
2
1
4

6
9
19
14
11
6
13
16
7
3
1

B/Školský klub
Pedagogickí
zamestnanci
Vychovávateľka
vychovávateľka
spolu
7

počet

meno

1 – plný úväzok
1 – 30% úväzok
2

Mgr. Babincová
Mgr. Klimanová

Počet žiakov
Počet oddelení

43
2

C/ Školská jedáleň
Hlavná kuchárka
Pomocná kuchárka
Vedúca ŠJ
spolu
telefón
Počet stravníkov
z toho stravníci ZŠ
z toho stravníci MŠ
ostatní stravníci
/zamestnanci,dôchodci/

Miroslava Paulíková
Ivana Matušňáková – ½
úväzok
Ivana Matušňáková – ½
úväzok
2
0911337644
129
71
34
24

D/ Materská škola
Zástupkyňa riaditeľky pre
MŠ
telefón
mobil
Počet detí
Pedagogickí zamestnanci
Prevádzkoví zamestnanci
Počet tried

Iveta Kubinská

Vekové rozlíšenie detí
spolu
z toho predškoláci

počet
34
8

6 roční
5 roční
4 roční
3 roční
menej ako 3

2
12
6
12
2

033/7443203
0911877158
34
4
1
2

1.6.1 Inštitúcie spolupracujúce s obcou Kľačany:
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
sídlo v Hlohovci, ul. M.R.Štefánika č.1
V záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovanie výkonu prenesených úloh
štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, pozemných
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komunikácii, ochrany prírody, vodného hospodárstva v súlade s §20 a §20a/ zák.č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec Kľačany uzatvorila dňa 1.4.2003
zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu, ktorého sídlom je budova mestského úradu
v Hlohovci. Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov v spoločnom
úrade a v majetkovo-právnych vzťahoch týkajúcich sa spoločného obecného úradu je primátor
mesta Hlohovec PhDr. Ján Dlhopolček . Po komunálnych voľbách došlo i k zmene primátora
mesta Hlohovec. Novým primátorom sa stal pán Peter Dvoran. Činnosť spoločného obecného
úradu dočasne riadi poverený pracovník a za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta
Hlohovec. O činnosti a plnení úloh vyplývajúcich zo zriadenia spoločného obecného úradu
informuje primátor mesta Hlohovec všetkých účastníkov zmluvy na pravidelných
zasadnutiach Zhromaždenia starostov obcí najmenej 1x ročne.
Spoločný obecný úrad bol zriadený na zabezpečovanie výkonu úloh štátnej správy
zverených:
-

zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku/stavebný
zákon/ v znení neskorších predpisov
zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov,
zákon č.135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení
neskorších predpisov,
zákonom č.195/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení - opatrovateľská služba
a ďalších súvisiacich zákonov a predpisov

1.7. Služby v obci
Slovenská pošta, pracovisko Kľačany
920 64 Kľačany 213
Potraviny DUO, Dušan Černý
920 64 Kľačany 41
Pohostinstvo Letná záhrada
920 64 Kľačany 262
Pohostinstvo Dušan Černý DUO
920 64 Kľačany 41
Čerpacia stanica pohonných látok
BENZINOL
920 64 Kľačany 348
Autoumývacie centrum - JALO
920 64 Kľačany 349
Autodielňa Ing. Miroslav Grman
920 64 Kľačany 8
Výroba nábytku, predaj veľkoplošných materiálov,
Ing. PaedDr. Vladimír Ďuriš
920 64 Kľačany 196
Hornák Ján – STOLÁRSKA DIELŇA
920 64 Kľačany 51
Ľubomír Laboš – KOVEX
920 64 Kľačany 23
AQUAPOOL – bazénové centrum
920 64 Kľačany 1
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033/7443 291
033/7443 271
033/7443 271

033/7443 121
033/7443 108
033/7443 122
033/7447 607

1.8. Priemysel v obci
SLOVNAFT, a.s., Produktovod Kľačany
SLOVNAFT, a.s., Terminál Kľačany
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s., prevádzka Kľačany
SLOVNAFT TRANS a.s., prevádzka Kľačany
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1

037/7828 215
033/7364 245
037/7828 292
033/7364 266
02/4055 7664

1.9. Poľnohospodárstvo v obci
PD Hlohovec, stredisko ŽV Kľačany
PD Hlohovec, Bitúnok Kľačany

033/7443 207
033/7443 261

II. EKONOMICKÉ ÚDAJE
2.1 Obec a jej úlohy
Obec je samostatný územný a správny celok SR. Združuje osoby, ktoré majú na jej
území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými
príjmami, pričom výkon samosprávy je definovaný v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového
programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť
štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými
obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce
slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote
zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon
samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec
môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do
obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže
upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí
v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí
výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003
Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho
rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na
ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech
svojho rozpočtu.
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Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR,
do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec Kľačany je členom Spoločného obecného úradu v Hlohovci zriadeného v roku
2003 podľa § 20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na prenesený výkon štátnej
správy na úseku školstva, stavebného poriadku a územného plánovania, ochrany životného
prostredia a úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a na úseku opatrovateľskej
služby.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou
osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č.
540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného
účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje tretia časť zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie
vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí
a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke.
Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti,
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Vymedzenie predmetu účtovníctva obsahuje § 2 zákona o účtovníctve ako účtovanie
a vykazovanie skutočností o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe záväzkov, o rozdiele
majetku a záväzkov, o výnosoch a nákladoch, o príjmoch a výdavkoch, o výsledku
hospodárenia účtovnej jednotky v roku 2006 v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
a opatrenia MF SR č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie a obce a v znení opatrenia č.
MF/10717/2004-74 a opatrenia MF SR č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny
a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie a obce v znení opatrenia
MF SR č. 1487/2004-74 a v znení opatrenia č. MF/10717/2004-74.
Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 19 stanovuje
povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky a v § 20 vyhotovenie výročnej správy,
ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj
§ 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov.
Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je
zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej
závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania.
Z hľadiska charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu
z prípravných prác, uzatvorenia účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky.
Prípravné práce sa uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy
činností:
- inventarizáciu,
- kontrolu bilančnej kontinuity,
- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty,
- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok,
- kontrolu účtu výsledku hospodárenia,
- kontrola zaúčtovania odpisov,
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-

doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia,
kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.

Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne:
- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov,
- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,
konečné zostatky ostatných súvahových účtov,
- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

2.2

ROZPOČET OBCE KĽAČANY NA ROK 2013 A JEHO PLNENIE

Rozpočet obce je základom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom
(kalendárnom) roku. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený 15 dní spôsobom
obvyklým v obci. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy a obsahuje
príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám
pôsobiacim na území obce, obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce zo zákonov
a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce ako
aj zo zmlúv. Zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a k rozpočtovým organizáciám
zriadených obcou.
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov požaduje v rozpočte verejnej správy uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie
/vymedzenej na základe § 4 ods. 4 cit. zákona a opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42,
ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia/, a to pri sledovaní
plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív.
Obec a ňou zriadené rozpočtové organizácie zabezpečujú rôzne spoločenské úlohy
nevýrobnej povahy. Ich prostredníctvom štát plní prevažnú väčšinu svojich hospodárskoorganizačných, kultúrnych, výchovných a iných funkcií.
Obec a ňou zriadené rozpočtové organizácie hospodária s rozpočtovými prostriedkami
a s prostriedkami prijatými od iných subjektov a zostavujú svoj rozpočet príjmov a výdavkov.

Plnenie rozpočtu a vybraných finančných ukazovateľov obce
-

bežný rozpočet, v ktorom uvádza údaje o bežnom rozpočte príjmov a výdavkov na
príslušný rok a o ich realizácii od začiatku roka do konca sledovaného obdobia v členení
podľa rozpočtovej klasifikácie. Príjmy bežného rozpočtu tvoria položky 111, 121, 133
a kategórie 210, 220, 240, 290, ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Výdavky bežného
rozpočtu tvoria kategórie 610 až 640 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.

-

kapitálový rozpočet, v ktorom uvádza údaje o kapitálovom rozpočte príjmov a výdavkov
na príslušný rok a o ich realizácii od začiatku roka do konca sledovaného obdobia osnovy
pre rozpočtové organizácie a obce. Príjmy kapitálového rozpočtu tvoria kategórie 230,
320 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Výdavky kapitálového rozpočtu tvoria
kategórie 710, 820 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.

-

finančné operácie, ktorými sa realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie.

-

na stavoch a obratoch bankových účtoch uvádza stavy a obraty bankových syntetických
účtov a analytických účtov, ktoré má obec Kľačany otvorené podľa účtovej osnovy
a postupov účtovania pre rozpočtové organizácie a obce.
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V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet na rok 2013 bol zostavený v súlade s ust. § 10 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky
(ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový
rozpočet) a finančné operácie.
Obec Kľačany je samostatný územný a správny celok SR. Je právnickou osobou, ktorá
za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom
a s finančnými prostriedkami.
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý bol zostavený na
obdobie kalendárneho roku 2013. Návrh rozpočtu na rok 2013 a výhľadový rozpočet na roky
2014 a 2015 bol predložený Obecnému zastupiteľstvu v Kľačanoch na schválenie dňa
14.02.2013, schválený uznesením č.04/2013 dňa 14.02.2013.
1. PRÍJMY A VÝDAVKY – podľa § 10 ods.3, písm. a, b, c zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách
2. Rekapitulácia rozpočtu obce Kľačany za rok 2013 a jeho plnenie:
Kategória

ROK 2013
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnenie,
čerpanie
rozpočtu

Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet (P-V) + prebytok, schodok

694496 717357,42
556775 609195,88
+137721 +108161,54

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitál. rozpočet (P-V) +prebytok, schodok

80000
195687
- 115 687

80000
215087
-135 087

104518,05
143836,15
-39318,10

774496
752462
+22034

797357,42
824282,88
-26925,46

799739,07
673054,76
+126684,31

Príjmy finančné operácie
Výdavky finančné operácie
Finančné operácie (P-V)+prebytok, schodok

50000
0
+50000

69400
0
+69400

10060,76
0
+10060,76

Rozdiel + prebytok, - schodok
Príjmy celkom
(1)
Výdavky celkom

+94068
824496

+15549,08
866757,42

+136745,07
809799,83

752462

824282,88

673054,76

695221,02
529218,61
+166002,41

et

Rozpočet spolu

Príjem (B+K)
Výdavky (B+K)
Rozpočet spolu, + prebytok, schodok
Finančné operácie
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Obec Kľačany je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou v Kľačanoch. ZŠ
prešla na právnu subjektivitu 01.01.1998. Dňa 01.07.2002 k nej bola obcou Kľačany
delimitovaná materská škola.

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
ZŠ s MŠ Kľačany k 31.12.2013
1. Prenesené kompetencie
Normatívne bežné výdavky na prenesené kompetencie spolu
z toho – mzdy a odvody
- prevádzka
Nenormatívne bežné výdavky spolu
z toho - cestovné dochádzajúcim žiakom
- vzdelávacie poukazy
- výchovno-vzdelávací proces pre predškolákov + szp
- odchodné
- príspevok na žiakov zo SZP
2. ÚPSVaR spolu
z toho - strava
- školské potreby
3. Originálne kompetencie + vlastné príjmy spolu
z toho – originálne kompetencie
- vlastné príjmy
4. Ostatné dotácie spolu
z toho: na základe uzn. vlády - valorizácia
refundácia miezd – projekt XX
5. Ostatné dotácie mimo verejnej správy
Projekt Petit – noviny SME
Dotácie spolu

319337,70 €
236339,32
226231,00
212957,00
13274,00
10108,32
3 328,32
3 039,00
1 287,00
1 621,00
833,00
1 811,60
1 463,00
348,60
75 948,21
66 015,59
9 932,62
4 489,77
2 663,61
1 826,16
748,80
748,80
319337,70

Na financovanie prenesených kompetencií v roku 2013 bolo spolu rozpísaných 236 180,00 €
a na financovanie dopravného v roku 2013 bola z roku 2012 prenesená nevyčerpaná čiastka
160,76 €.
Výška nepoužitej dotácie na nenormatívne výdavky predstavovala 1,44 € /dopravné/.
Na financovanie materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí pri Základnej škole
s materskou školou v Kľačanoch boli schválené a rozpísané finančné prostriedky spolu vo
výške 75 932,62 €.
Použitých bolo spolu 75 948,21 €, čiastka 15,59 € predstavuje mínusový zostatok na
výdavkovom rozpočtovom účte k 31.12.2013.
Z úradu práce bola na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a k plneniu
školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi a
pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima poskytnutá dotácia
spolu vo výške 1 826,60 €. Zostatok vo výške 15,00 € bol dňa 20.12.2013 vrátený.
V nadväznosti na uznesenie vlády bola poskytnutá z ministerstva financíí dotácia na
zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva v celkovej výške 2706,00
€, použitých bolo 2663,61 €, zostatok vo výške 42,39 € bol dňa 30.12.2013 vrátený na obec.
V zmysle „Zmluvy o poskytnutí finančného daru“ bola Základnej škole v Kľačanoch od
Nadácie Petit Academy poskytnutá finančná čiastka 748,80 € na podporu projektu SME V
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ŠKOLE, ktorý bol určený pre žiakov II. stupňa pri vyučovaní tém: „Najstaršie dejiny
Slovenska“, „Dopravný rýchlokurz“, „Základy ekológie“, „Životné prostredie organizmov a
človeka“, a „Mediálna výchova“.
Základná škola s materskou školou v Kľačanoch dňa 21.08.2013 podpísala s ÚPSVaR v
Piešťanoch dohodu o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XX. „Podpora
zamestnávania nezamestnaných v samospráve“ podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príspevok poskytnutý na základe tejto dohody pozostáva z príspevku zo ŠR a príspevku z
prostriedkov ESF. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo ŠR a ESF je
15% : 85 %. Poskytnutím finančného príspevku bolo podporené vytvorenie dvoch pracovných
miest v profesii – učiteľka MŠ. Do 31.12.2013 bola v zmysle uvedeného projektu
refundovaná mzda v celkovej výške 1826,16 €.
Čerpanie v €

Bežné

Finančné operácie

Kapitálové

Príjmy
684539,60
10681,42
695221,02

Výdavky
Príjmy
Výdavky Príjmy Výdavky
209880,91 104518,05 143836,15 10060,76
0
Obec
319337,70
0
0
0
0
Škola
Spolu
529218,61
143536,15 10060,76 0
104518,05
Hospodárenie
+166002,41 €
-39318,10 €
+ 10060,76 €
Výsledok hospodárenia podľa § 10, ods.3 písm. a,b,c
+ 136745,07 EUR
Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
Výsledok hospodárenia podľa § 10, ods.3 písm. a,b
Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
( bez finančných operácii )

+ 126 684,31 EUR

2. REKAPITULÁCIA PRÍJMOV
ROZPOČET k 31.12.2013

UKAZOVATEĽ
PRÍJMOV

Schválený €

Príjmy celkom

824 496

BEŽNÉ PRÍJMY

694 496

717 357,42

695 221,02

- ostatné

347 247
59 989
287 260

357 303,18
69 921,62
290 132,62

389 656,60
58 039,51
247 524,91

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

80 000

80 000

104 518,05

- z predaja majetku

80 000

80 000

50 000

69 400

- daňové
- nedaňové

FINANČNÉ OPERÁCIE
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Upravený €

Plnenie €

866 757,42 809 799,83

104 518,05

10 060,76

3. REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV
ROZPOČET k 31.12.2013

UKAZOVATEĽ
VÝDAVKOV

Výdavky celkom
BEŽNÉ VÝDAVKY

Schválený €

Upravený €

Čerpanie €

752462 824 282,88 673 054,76
556 775,00

609 195,88

529 218,61

242 193
90 884
200 674
22 624
400

247 107,62
92 713,50
244 691,30
24 283,46
400

237 132,17
87 281,07
186 752,80
18 052,57
0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

195 687,00

215 087,00

143 836,15

710 – obstarávanie kapitálov.aktív

195 687,00

215 087,00

143 836,15

0

0

0

610 – mzdy,platy a ostatné os.vyrov.
620 – poistné a príspev.zamestnávat.
630 – tovary a služby
640 – bežné transféry
650 – splácanie úverov

FINANČNÉ OPERÁCIE

4. Evidencia a hospodárenie s majetkom obce
Obec eviduje zverený majetok v zmysle platných predpisov a podľa toho s majetkom obce
i nakladá. Obec chráni majetok pred poškodením, zničením a odcudzením bezpečnostnými
opatreniami a uzatvorenými poistnými zmluvami na majetok obce.
K 31.12.2013 bola vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov, pohľadávok, stavu finančných
prostriedkov na bankových účtoch ( vedených v peňažných ústavoch ) a pokladne.

5. Bilancia aktív a pasív obce Kľačany

AKTÍVA €
Neobežný majetok
- dlhodobý nehmotný majetok
- dlhodobý hmotný
- dlhodobý finančný

Obežný majetok
- zásoby
- pohľadávky
- finančný majetok
- posk.návrat.fin.výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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Brutto

Korekcia

3 621 700,68

414 165,91

Netto

3 207 534,77

3 338 942,69
29 826,26
3 092 610,14
216 506,29

414 165,91
6 125,00
408 040,91
0

2 924 776,78
23 701,26
2 684 569,23
216 506,29

279 862,66

0

279862,66

110,87
17 303,72
262 448,07
0

0
0
0
0

110,87
17 303,72
262 448,07
0

2 895,33

0

2 895,33

Brutto

Netto

3 207 534,77

3 207 534,77

2 886 125,17
2 332 724,11

2 886 125,17
2 332 724,11

553 401,06

553 401,06

Záväzky

89 869,46

89 869,46

- rezervy krátkodobé
- záväzky dlhodobé
- záväzky krátkodobé
- zúčtov.medzi subj.ver.správy
- bankové úvery a výpomoci

4 867,47
12 841,60
72 100,97
43,83
15,59

4 867,47
12 841,60
72 100,97
43,83
15,59

231 540,14

231 540,17

PASÍVA €
Vlastné imanie
- nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minul.rokov
- výsledok hospodárenia

Časové rozlíšenie

6. Vývoj pohľadávok a záväzkov obce Kľačany
A) Pohľadávky
1. Nedaňové k 31.12.2013
2. Daňové k 31.12.2013
3. Ostatné k 31.12.2013

= 12 598,30 EUR
= 1 904,48 EUR
=
793,67 EUR

Stav pohľadávok k 31.12.2013 spolu = 17 303,72 EUR
B) Záväzky
1. Dlhodobé

= 12 841,60

ostatné dlhodobé = 9 900,00 EUR
sociálny fond = 2 941,60EUR
2.

Krátkodobé = 72 100,97 EUR
dodávatelia = 36 347,65 EUR
iné záväzky = 15 986,40 EUR
zúčtovanie s orgánmi SP a ZP = 11 812,73

Stav záväzkov k 31.12.2013 spolu = 84 942,57 EUR
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C) Rezervy
1. Vytvorená krátkodobá rezerva vo výške 4 867,47 EUR, z toho overenie účtovnej
závierky audítorom 2 000 ,00 EUR a na nevyčerpanú dovolenku 2 867,47 EUR.
D) Bankové úvery a výpomoci = 15,59EUR
E) Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy = VÚC 43,83 EUR

7. Ostatné dôležité informácie
A) Cenné papiere eminenta Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
B) Prima banka Slovensko, a.s.

Počet

ISIN
SK1110001270
SK1110001270
SK1110004456

10
1
6391

Menovitá
hodnota
399.000000
399.000000
33.190000

Objem v EUR

Spolu

3 990,00
399,00
212 117,29

3 990,00
399,00
212 117,29
216 506,29

Pomerný mesačný poplatok 8.339

Informácie o emitentoch:
IČO
0031575951
0036252484

ISIN
SK1110001270
SK1110004456

Obchodné meno
Prima banka Slovensko, a.s.
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

8. Konečný zostatok finančných prostriedkov obce Kľačany k 31.12.2013

Názov účtu
VÚB a.s., pobočka HC
VÚB a.s., pobočka HC
VÚB a.s., pobočka HC
VÚB a.s., pobočka HC
DEXIA, a.s. pobočka TT
DEXIA, a.s. pobočka TT
OTP banka a.s., pobočka TT

Číslo účtu
13024212/0200
1169-13024212/0200
1638249651/0200
2667724153/0200
1168140001/5600
1168144002/5600
9845106/5200

Stav účtu
k 31.12.2013
217 630,84
315,41
4 508,93
42,85
7 857,94
0
zrušený

230 355,97

Výsledok hospodárenia a Záverečný účet obce Kľačany za rok 2013 bol vypracovaný
z týchto podkladov:
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-

2.3

Výkaz ziskov a strát
Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov
Súvahy
Poznámky k účtovnej závierke

Konsolidovaná výročná správa

Povinnosť zostaviť výročnú správu je dané v zákone NR SR č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Výročnú správu zostavuje účtovná jednotka.
V podmienkach samosprávy musí byť audítorom overená:
- Individuálna účtovná závierka obce,
- Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy.
Pre obec je najefektívnejšie zostaviť jednotnú výročnú správu, ktorá v sebe spojí
individuálnu aj konsolidovanú výročnú správu. Súlad výročnej správy s účtovnou
závierkou musí byť overený audítorom do termínu 31.12.2014 ( § 20, odsek. 3 – zákona
o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov ).
O konsolidovanej účtovnej závierke pojednáva zákon NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov.
Konsolidovanou účtovnou závierkou sa rozumie účtovná závierka, ktorá poskytuje informácie
o konsolidovanom celku – v prípade našej obce sa jedná o materskú účtovnú jednotku obec
Kľačany a dcérsku účtovnú jednotku ZŠ s MŠ Kľačany.
Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku má materská účtovná jednotka –
obec Kľačany.

„Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy obce Kľačany k 31.12.2013“
a „ Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy obce Kľačany
k 31.12.2013“ sú prílohou tejto konsolidovanej výročnej správy za rok 2013.
Vypracovala: Ivana Uhlíková

........................................
Ing. Emília Cvíčelová
starosta obce
Vyvesená dňa
Zvesená dňa

......................................

Schválené uznesením ....................zo dňa.............................
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