Výročná správa obce Kľak
za rok 2013

Ľuboš Haring
starosta obce

Identifikačné údaje:
Názov: Obec Kľak
adresa: Obecný úrad, 916 77 Kľak č. 9
Tel. a fax: 045/6866100
e-mail: obecklak@mail.t-com.sk
web: www.klak.sk
Okres: Ţarnovica
IČO: 00320722
DIČO: 2021111433
Právna forma: právnická osoba
Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a Ústavou SR
Rozloha obce: 2281 ha
Počet obyvateľov k 31.12.2013: 228
Kategória

Spolu

Muži

Ženy

Vek od 0 – 3 rokov

5

3

2

Vek od 4 – 6 rokov

5

5

0

Vek od 7 – 14 rokov

13

7

6

Vek od 15 – 17 rokov

9

5

4

Vek od 18 – 60 rokov

136

73

63

Vek nad 60 rokov

56

22

34

Spolu

224

115

109

Základné orgány obce
1. Obecné zastupiteľstvo
2. starosta obce

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zloţený z poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali v roku 2010 na obdobie 4 rokov v počte 5.
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Ľuboš Haring, Kľak č. 124 - zástupca starostu obce
Beata Adamová, Kľak č. 33
Štefan Muller, Kľak č. 35
Ján Píš, Kľak č. 114
Viera Zúbeková, Kľak č. 59
Dňa 5.11.2011 sa konali v obci nové voľby do orgánov samosprávy obcí /ktoré boli vyhlásené
z dôvodu úmrtia starostu/. Novým starostom obce sa stal Ľuboš Haring. Po týchto voľbách
bol doplnený poslanec-náhradník, postupujúci v poradí na mandát poslanca, z dôvodu
zvolenia poslanca Ľuboša Haringa za starostu obce. Na základe vzdania sa mandátu poslanca,
dňa 9.12.2011 bol doplnený poslanec-náhradník druhý v poradí.

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Beata Adamová, Kľak č. 33
Štefan Muller, Kľak č. 35
Boţena Píšová, Kľak č. 80
Zdenka Supeková, Kľak č. 90
Viera Zúbeková, Kľak č. 59
Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach ţivota
obce. Zasadnutia sa konali v dňoch 28.02., 26.04., 13.06, 06.09., 25.10., 13.12. Kaţdé
zasadnutie OZ sa konalo v zasadačke obecného úradu. Pozvánka na zasadnutie bola
zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia. Kaţdé zasadnutie bolo
verejné.

Starosta obce :
Starostom obce bol v období od 27.11.2010 do 25.5.2011 Ing. Pavol Píš, ktorý vo funkcii
pôsobil 5 mesiacov / z dôvodu úmrtia/. Od 1.5.2011 bol zastupujúcim starostu obce Ľuboš
Haring aţ do jeho zvolenia za starostu obce v nových voľbách do orgánov samosprávy miest
konaných dňa 5.11.2011.

Prvá písomná zmienka o obci: z roku 1828
História obce :
História našej obce siaha do konca 17. storočia a začiatku 18. storočia, kedy bola zaloţená
z osady Horné Hámre. Najstaršou zmienkou o obci je miestna kaplnka postavená v roku 1735,
ktorá slúţila obci a priľahlej usadlosti Ostrý Grúň. Kaplnka je chránená pamiatka. Kostol
postavili v roku 1753 zasvätením svätej Terézii Avilskej, ktorý je obkolesený miestnym
cintorínom. V roku 1787 bola postavená fara a matrika bola zaloţená v roku 1759. Obec
mala v roku 1800 – 220 obyvateľov, v roku 1900 – 468, v roku 1930 – 637, v roku 1944 –
668 obyvateľov. V roku 1787 sa v obci usadil vojenský vyslúţilec Michal Holub, prenajal si
starý dom, v ktorom učil deti základným potrebám: písať, čítať a počítať. Bol teda prvým
učiteľom v dedine.
Prví osídlenci našej obce boli kráľovskí poddaní kráľovnej Márie Terézie, pochádzajúci zo
Severnej Moravy a Sliezska. Ešte donedávna našich prastarých rodičov volali Slezania.
Obţivu našim predkom dávali lesy Kľakovskej doliny, ktoré sa významne podieľali na
rozvoji uhliarstva. V tejto oblasti bolo zaznamenané, ţe obec patrila Banskej komore
a koncom 18. storočia bola zriadená sklená huta.
Najkrutejšou udalosťou v histórii obce Kľak je „Krvavá nedeľa“ 21. január 1945, keď bola
obec za pomoc partizánskym skupinám pôsobiacich v pohorí Vtáčnika počas SNP,
jednotkami SS, proti partizánskou jednotkou EDELWEIS a jednotkou HEIMATZUZU
vypálená a 84 občanov zavraţdených. Najmladšia bola trojmesačná Jozefína Haringová
a najstarší 89 ročný Michal Pavlík. Ostatných občanov, ktorých našli v domoch sústredili do
stredu obce, postavili pred nich tri guľomety so zámerom previesť hromadnú popravu. Hlavnú
úlohu záchrancu zohral miestny farár Rudolf Klucha, ktorý s matkou, sestrou a kuchárkou
slobodu neprijal. Slovami útechy posledného rozhrešenia veriacich oddialil popravu. V tom
prišla nemecká moto-spojka s rozkazom nestrieľať, ale obec vypáliť a občanov evakuovať.
Tragické udalosti si obyvatelia kaţdoročne pripomínajú na pietnom spomienkovom
zhromaţdení pri pamätníku SNP kladením vencov. Po oslobodení obce v marci 1945 nebolo
potravín ani stavebného materiálu. Svojou troškou prispela Medzinárodná organizácia pre

pomoc a obnovu vojnou poškodených dedín a miest. Ale vzácnejšia pomoc našim občanom
prišla z Moravy, z mestečka Napajedla.
Do roku 1960 obec patrila pod Tekovskú ţupu, okres Nová Baňa, kraj Banská Bystrica. Po
roku 1960 patrila pod okres Ţiar nad Hronom, kraj Stredoslovenský. V súčasnosti patrí pod
okres Ţarnovica, kraj Banskobystrický.

Symboly obce:
Erb obce a vlajka obce. Pre vytvorenie obecného erbu boli dominantné prvky milier, píla
bruchačka a sekera. Opis : v strede sa nachádza milier, vpravo hore píla bruchačka a vľavo
hore prevrátená sekera. Milier v erbe zohľadnil skutočnosť, ţe v okolitých lesoch obce sa
pálilo drevené uhlie ešte v 60 tych rokoch minulého storočia. Pálenie dreveného uhlia
a spracovanie dreva v lesoch tvoril hlavný príjem rodín obce. Vlajka obce pozostáva z piatich
častí. Striedajú sa na nej farby biela, zelená a ţltá.
Farby erbu a vlajky obce sú zelená, biela a ţltá.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce
Zamestnanci obecného úradu:
Renáta Luptáková, bytom Ostrý Grúň č. 285 – samostatný odborný referent, zamestnaná
od 1.4.1995 – náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom.
Jozef Ţiak, bytom Ţupkov č. 296 – vodič, údrţbár a pomocný pracovník, zamestnaný od
24.1.2010 – náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom.
Hlavný kontrolór
Anna Prôčková, bytom Hodruša Hámre č. 396 zvolená do funkcie OZ v Kľaku uznesením č.
27/2011 od 1.7.2011 na obdobie 6 rokov. V roku 2011 hlavný kontrolór pracoval v zmysle
plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom.
Komisie
OZ má zriadené komisie:
1. Pre ochranu verejného poriadku a všestranných potrieb obyvateľstva
2. Pre rozvoj a výstavbu
3. Pre oblasť kultúry a športu
Obec Kľak je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
zdruţuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môţe pouţiť návratné zdroje
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňaţných fondov. Na plnenie rozvojového
programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, moţno obci poskytnúť
štátnu dotáciu. Svoje úlohy môţe obec financovať aj z prostriedkov zdruţených 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 slúţi 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
moţno pouţiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môţe zveriť svoj
majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy. Obec môţe vloţiť svoj majetok ako vklad do obchodnej
spoločnosti alebo môţe zo svojho majetku zaloţiť právnickú osobu. Obec môţe 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. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu
obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môţe obec pouţiť na ich
úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho
rozpočtu.
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, 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 o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného
účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom
účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyţadujú, pričom účtovná závierka
tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náleţitostí 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 uţitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti,
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia
individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou
závierkou musí byť tieţ 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 predloţenie účtovnej
závierky ako celku vrátane všeobecných náleţitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska
charakteru ich môţeme 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,

- doúčtovanie účtovných prípadov beţného 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,
- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Inštitúcie v obci
Farský úrad
Adresa: 966 77 Kľak č. 1
Tel. č.: 045/6866166
Obchodné prevádzky v obci
Obchod s potravinami
– Potraviny COOP JEDNOTA, 966 77 Kľak č. 82, tel. č. 045/6867226

Pohostinstvá:
Pohostinstvo HOREC, 966 77 Kľak č. 78
Organizácia obce
Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou, ani príspevkovú
organizáciu a ani ţiadnu podnikateľskú činnosť.
Obchodné spoločnosti obce
Obec nemá zaloţenú ţiadnu obchodnú spoločnosť.
Stav a vývoj obce
Obec Kľak dosiahla za rok 2013 prebytok hospodárenia vo výške + 6 422,41 EUR. Zostatok
finančných prostriedkov na bankovom účte za rok 2013 bol vo výške 15.712,91 EUR. Obec
nečerpala v roku 2013 úver a nie je zaťaţená záväzkami minulých období. Jej hospodárenie je
vyrovnané a stabilné a je pripravená na kapitálové projekty. V hospodárení obce sa
nenachádzajú významné neistoty ani riziká, ktoré by mohli narušiť jej stabilitu. Po ukončení
roka do vypracovania výročnej správy nenastali ţiadne udalosti osobitného významu.
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec Kľak k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky :
- voči bankám
0
- voči dodávateľom
457,17 €
- voči štátnemu rozpočtu
318,73 € /dane zo záv.čin./
- voči zamestnancom
1.138,63 €
- voči poisťovniam
1.702,96 €
- voči mestu
155,83 € /stavebný úrad/
Obec Kľak nemá ţiadne iné dlhy ani poskytnuté úvery.

Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec Kľak neposkytla k 31.12.2013 ţiadne záruky.
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti
Obec Kľak nemá k 31.12.2013 zriadené ţiadne príspevkové organizácie
Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj
z ďalších zdrojov. Rozpočet obce na rok 2013 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kľaku dňa
07.12.2012 uznesením číslo 81/2012. V priebehu roka bola schválená úprava rozpočtu
nasledovne:
- dňa 13.12.2013 uznesením č. 62/2013 – prvá zmena
Príjmy bežného rozpočtu v EUR
41

Podielové dane

32.777

Rozpočet
po zmenách
32.957

41

Dane z nehn.,psa,ubytovania,

34.885

37.840

38.005,90

Názov

Zdroj

Schválený rozpočet

Skutočnosť
k 31.12.2013
32.970,27

kom.odp. 121-133
41

Ostatné poplatky 2..

6.088

5.093

5.044,27

111

Dotácie zo štátneho rozpočtu

3.000

2.040

2.128,20

72

Granty

0

4.000

4.000

76.750

81.930

82.148,64

Spolu

Výdavky bežného rozpočtu v EUR
111

Mzdové náklady 611

Schválený
rozpočet
190

41

Mzdové náklady 611

27.300

27.300

28.537,74

111

Odvody do poisťovní 620

70

70

126,07

41

Odvody do poisťovní 620

10.710

10.410

9.931,11

41

Cestovné 631

60

900

700,36

111

Cestovné 631

30

30

0,11

41

Energie /+voda/ 632

6.400

7.415

6.802,71

41

Poštovné a komun.infraš. 632

1.100

1.100

909,75

111

Poštovné 632

70

70

21,37

111

Materiál 633

140

220

197,89

41

Materiál 633

6.220

8.120

8.805,86

111

Dopravné 634

0

35

31,35

41

Dopravné 634

2.585

3.435

2.398,88

Zdroj
OcÚ

Názov výdavku

Rozpočet
Skutočnosť
po zmenách k 31.12.2013
190
121,96

111

Rutinná a štatnd.údržba 635

2.500

875

602,52

41

Rutinná a štand.údržba 635

7.465

5.300

2.845,48

72

Rutinná a štand.údržba 635-

0

4.000

4.000

0

550

973,39

rekon.kom.od Lesy SR
111

Služby 637

41

Služby-nakl.s odpadmi 637

5.200

5.200

5.051,57

41

Služby 637

6.480

6.480

6.224,40

41

Transfery jednotl. 642

230

230

152,71

76.750

81.930

78.435,23

Spolu

Príjmy kapitálového rozpočtu v EUR
Názov

Zdroj

Príjem z predaja pozemkov

43

0

Rozpočet
po zmenách
2.709,-

Skutočnosť
k 31.12.2013
2.709,-

0

2.709,-

2.709,-

Schválený rozpočet

Spolu

Výdavky kapitálového rozpočtu v EUR
Názov výdavku

Zdroj
43

Nákup pozemkov

Spolu

Schválený
rozpočet
0

Rozpočet
po zmenách
2.709,-

Skutočnosť
k 31.12.2013
0

0

2.709,-

0

Finančné operácie príjmové
Názov

Zdroj

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť
K 31.12.2013

0
Rekapitulácia majetku tak ako je uvedený v súvahe k 31.12.2013
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Majetok spolu

176 844,01

180 119,27

Neobežný majetok spolu

164 725,56

161 336,87

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

120 491,56

117 102,87

Dlhodobý finančný majetok

44 234

44 234

11 607,40

17 929,79

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :

Zásoby

42,87

154,09

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

1772,70

1622,29

Finančné účty

9 791,83

16 153,41

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

511,05

852,61

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

176 844,01

180 119,27

Vlastné imanie

169 593,59

171 934,34

1 048,71

1 048,71

0

0

168 544,88

170 885,63

4 557,10

5 755,03

1 792,20

1 708,52

0

0

258,67

273,19

2 506,23

3 773,32

0

0

2 693,32

2 429,90

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

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

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013. Účtovná
závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Banskej Bystrici
v elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone. Po ukončení účtovného obdobia
nenastali ţiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej
správe.
V Kľaku dňa 30.04.2014

Záverečný účet obce Kľak za rok 2013

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO
Hospodárenie obce
za rok 2013

Rozpočet
po
zmenách
2013
v celých €

Skutočnosť
k 31.12.2013
v celých €

84 639

84 857,64

81 930
2 709
0
0
84 639

82 148,64
2 709
0
0
78 435,23

81 930
2 709
0
0
0

78 435,23
0
0
0
6 422,41

