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NÁVRH 

Záverečný účet obce Kľak 

za rok 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Kľaku 13.2.2012                                                                            ĽUBOŠ  HARING 

                                                                                                                 starosta obce 



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 – starosta obce. 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 

 

Starosta obce : 
Starostom obce bol v období od 27.11.2010 do 25.5.2010 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. 

 

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. 

 

 

 



1. Rozpočet obce na rok 2011                                                                 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec v roku 

2011 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. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet obce 

bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2010 uznesením č. 81/2010 . Zmeny rozpočtu 

sa vykonali na základe uznesenia schváleného:  

- dňa 09.12.2011 uznesením č. 71/2011  

- Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :  

 

Upravený rozpočet obce k 31.12.2011 

Rozpočet obce v € 

Príjmy celkom 74.444 

Výdavky celkom 74.444 

Hospodárenie obce – vyrovnaný 0 

 

z toho : 

 
Beţné príjmy 73.744 

Beţné výdavky 73.744 

Hospodárenie obce – vyrovnaný 0 

 
Kapitálové príjmy 700 

Kapitálové výdavky 700 

Hospodárenie obce – vyrovnaný 0 

Finančné operácie obec nemala. 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v € 
 

Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

74.444 76.225 102,39 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy : 
Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

61.788 61.838 100,08 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 34 327 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 

poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 31 397 €, čo predstavuje plnenie na 91,46 %.  

b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 29 428 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške  

27 142 €, čo je 92,23 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 26 206 €, dane zo stavieb 

boli vo výške 936 €. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky dane z nehnuteľn. vo výške 61,65 € 

c) Daň za psa 143 €. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávku dane za psa vo výške 7,96 €.  

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 57 €  

e) Daň za ubytovanie 184 €  

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2 915 €. K 31.12.2011 obec 

eviduje pohľadávky na tomto poplatku v celkovej čiastke 244,48 €. 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy : 

Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

5.576 6.880 123,38 



 

a) Príjmy z  vlastníctva majetku  

Z rozpočtovaných 1 980 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 2 213 €, čo je 111,76 %. 

Jedná sa o príjmy z prenájmu pozemkov, z prenájmu budov, z prenájmu strojov a zariadení.  

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Z rozpočtovaných 3 596 € bol skutočný 

príjem k 31.12.2011 vo výške 4 667 €, čo je 129,78 %. Administratívne poplatky - správne 

poplatky , poplatky za overovacie sluţby, cintorínske poplatky, kopírovanie, faxovanie, úroky 

a dobropisy. 

 

3) Prijaté transfery: 

Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

6.380 6.807 106,69 

 

Obec prijala nasledovné transfery : 

Názov  
Stav 

záväzku 
k 31.12.2010 

Druh 
transferu 
/bežný, 

kapitálový/ 

Príjem 
bežného/ 

kapitálovéh
o transferu 

 
+ 

Zúčtovanie 
do výnosov 

bežného 
účtovného 
obdobia 

- 

Stav 
záväzku 

k 31.12.2011 
z dôvodu 
prijatých 

transferov 

KSÚ-stav.úrad 0 bežný 220 220 0 

Obv.úrad B.B. – 
voj.hroby 

0 bežný 91,10 91,10 0 

KÚ ŽP-život.prostr. 0 bežný 22,29 22,29 0 

REGOB- hlásenie 
pobytu občanov 

0 bežný 78,21 78,21 0 

KÚ p CD a PK-
pozemné komunikácie 

0  bežný 12,- 12,- 0 

Min.fin.-obv.úrad Žiar 
– Sčítanie obyvateľov 

0 bežný 267,- 267,- 0 

Min.fin.-obv.úrad Žiar 
– Nové voľby 

0 bežný 416,13 416,13 0 

Úrad vlády SR-
rozp.rez.pred.-dotácia 

0 bežný 5.700,- 0 5.700,- 

Spolu  0  6.806,73 1.106,73 5.700,- 

 

4) Kapitálové príjmy a granty: 

Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

700 700 100 

 
a) Príjem z predaja kapitálových aktív : Skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 700 €, 

pozostáva z predaja kapitálových aktív- motorová striekačka PS 12 a poţiarne vozidlo Š 1203. 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v € 
Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

74.444 63.521 85,33 

 

1) Bežné výdavky : 
Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

73.744 63.521 86,14 

 



V tom : 

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

01 116 – Správa úradu  

Miestna samospráva 
55 943 53 217 95,13 

04 513 – Miestne komunikácie 300 156 51,85 

0510 – Nakladanie s odpadmi 4 700 4 715 100,32 

0640 – Verejné osvetlenie 1 980 1 303 65,80 

0820 – Kultúra a šport 10 821 4 130 35,85 

Spolu 73 744 63 521 86,14 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania   

Z rozpočtovaných 24 025 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 22 898 €, čo je 95,31% 

čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky OcÚ –starostu, kontrolóra obce, administratívnej 

pracovníčky a pracovníka údrţby. Ďalej sú v tom zahrnuté mzdy – spoločný stavebný úrad 

Ţarnovica.  

b) Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 13 211 € bolo skutočne čerpané k 

31.12.2011 vo výške 13 080 €, čo je 99 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd 

pracovníkov za zamestnávateľa. 

c) Tovary a služby Z rozpočtovaných 36 338 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 27 

391 €, čo je 75,38 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ a jeho všetkých stredísk, ako sú 

cestovné náhrady 654,31€, energie 5 657,31€, poštovné 1 097,14€, materiál 5 344,10€, dopravné 

1 354,93€, rutinná a štandardná údrţba 1 781,56€, ostatné sluţby 4 716,01€, fin. prostriedky na 

voľby 416,13€ a na sčítanie obyvateľov 267€.  

d) Bežné transfery Z rozpočtovaných 170 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 153€, 

čo predstavuje 90% čerpanie. Jedná sa výdavky na členské príspevky pre zdruţenia v ktorých je 

obec členom a o poskytnutie transferu MŠ Ostrý Grúň. 

 

Z hľadiska výdavkov beţného rozpočtu boli získané prostriedky pouţité najmä na 

zabezpečenie chodu obce, na výdavky v oblasti kultúry a športu, cestnej 

infraštruktúry,odpadového hospodárstva a verejného osvetlenia. Súčasťou rozpočtu beţných 

výdavkov boli aj prostriedky na financovanie prenesených kompetencií, ako aj realizácie 

výdavkov mimorozpočtových zdrojov na poskytnutý účel.  

 

2) Kapitálové výdavky : 
Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

700 0 0 

 

 

Obec kapitálové výdavky nečerpala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 
 

 

 

 

 

Beţné príjmy                                                                            75.525 

Beţné výdavky                                                                         63.521 

Prebytok bežného rozpočtu                                                   12.004 

 

Kapitálové príjmy                                                                         700 

Kapitálové výdavky                                                                          0 

Prebytok kapitálového rozpočtu                                               700 

 

 

Výsledok hospodárenia /+prebytok, -schodok/                 + 12.704 

 

Z prebytku hospodárenia vylučujeme finančné prostriedky /v zmysle zákona č. 583/2004 

Z.z./, ktoré boli obci poukázané po 1.10. a to finančná dotácia predsedníčky vlády SR vo 

výške 5.700,- EUR na opravu strechy kultúrneho domu, ktorá je účelovo určená s pouţitím do 

31.3.2012. 
 výsledok hospodárenia obce je skreslený o zle predpísanú daň z príjmu PO v sume 133,-€ 

 

Výsledok hospodárenia  po úprave : prebytok    + 7.004 
 

 

Príjmy finančných operácií                                                                0 

 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2011        7.004 

 

Výsledok hospodárenia na rozdelenie                                    18.631 

 

 

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia 

 

Prebytok beţného rozpočtu                                                        6.304 

-financovanie kapitálových výdavkov                                          700 

Príjmy finančných operácií                                                               0 

 
Stav finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch: 18 630,86 €. Z tejto čiastky je potrebné 

vylúčiť účelovo poskytnuté prostriedky v roku 2011, ktoré prechádzajú do roku 2012 a to :  

 

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 peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú : 

 

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom 

rozpočtovom roku vo výške 5.700 € a to na : opravu strechy kultúrneho domu 

 



ktoré je moţné pouţiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu v roku 2011 

 
Sociálny fond Rok 2011 

Stav  k 1.januáru  161,62 

Tvorba sociálneho fondu 118,82 

Čerpanie sociálneho fondu 45,- 

Stav k 31.decembru 235,44 

 

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči 
 
a. štátnemu rozpočtu  

b. štátnym fondom  

c. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom  

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

zaloţeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým 

poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu 

rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 
A. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu: 
Poskytovateľ Účelové určenie 

transferu – 

bežné výdavy 

Suma 

poskytnutých 

prostr.v r.2011 

Suma 

použitých 

prostr.v r.2011 

Rozdiel 

Úrad vlády SR Dotácia na 

opravu strechy 

kultúrn.domu 

5.700,- 0 5.700,- 

 

7. Bilancia aktív k 31.12.2011 v € 
Účet Názov účtu Stav v Eur k 31.12.2011 

031 Pozemky 84.899,69 

021 Stavby 177.840,06 

023 Dopravné prostriedky 6.140,87 

022 Samost.hnut.veci a súb.hnut.v 39.035,93 

028 Drobný dlhodobý hmotný majetok 5.176,94 

029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 99,32 

042 Obstaranie dlhodobého hmotného 

majetku - projekty 

4.923,- 



069  Ostatný dlhodobý finančný majetok - 

cenné papiere /vodár.spoloč./ 

44.234,- 

081 Oprávky k stavbám 151.033,14 

082 Oprávky k sam.hn.vec.súb.hn.veciam 38.142,85 

083 Oprávky k doprav.prostried. 6.140,87 

088 Oprávky k DDHM 5.176,94 

089 Oprávky k ost. DHM 99,32 

 

Obežný majetok  
 

a/ pohľadávky 

318 Pohľadávky za nedaňové príjmy 244,48 

319 Pohľadávky za daňové príjmy 

obce 

69,61 

K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky dane z nehnuteľn. vo výške 61,65 €       účet 319 

K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávku dane za psa vo výške 7,96 €.                  účet 319 

K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komun.odpad v celkovej čiastke 244,48 €. 

- účet 318 

 

b/ finančný majetok 
211 Pokladňa 0 

221 0 Základný beţný účet obce 18.630,86 

221 10 Sociálny fond - účet 235,44 

 

 

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011  
 

 

Obec Kľak k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky 

- voči dodávateľom /321/  v celkovej výške  391 EUR  

neuhradené faktúry : Mes.podn.sluţieb – odvoz kom.odpadu 370,18€, Poradca 

podnikateľa – fin.sprav. 21,19 € 

- časové rozlíšenie,výdavky budúcich období 88 EUR /Slovak Telekom,stav.úrad, 

Stredosl.vodár. prevád.spoločnosť/, výnosy budúcich období 2.833€ /cintor.poplatky, 

výnosy z kap.dotácie/ 

- voči zamestnancom, poisťovniam, daňovému úradu 3.528 EUR 

 

Obec Kľak nemá ţiadne iné dlhy ani poskytnuté úvery. 

 

Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 

 

Obec Kľak neposkytla k 31.12.2011 ţiadne záruky.  

 

 



Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti 

 

Obec Kľak nemá k 31.12.2011 zriadené ţiadne príspevkové organizácie 

 

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. 

 

 

 

 

Záverečný účet za rok 2011 :  

Návrh Záverečného účtu za rok 2011 v obci obvyklým spôsobom zverejnený 

dňa …....................  

Návrh zvesený dňa ...................  

Záverečný účet za rok 2011 bol prerokovaný na riadnom verejnom zasadnutí OZ 

v Kľaku dňa .........................  

Záverečný účet za rok 2011 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Kľaku 

dňa ..................... uznesením č. .................  

Schválený Záverečný účet za rok 2011 v obci obvyklým spôsobom zverejnený 

/na dobu 15 dní/. Zverejnený dňa ....................  

                                                                                  Ľuboš Haring, starosta obce 

 

 

 

Návrh uznesenia: 

1.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad.  

2.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 

záverečnému účtu obce za rok 2011.  

3.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2011 


