
 

 

 

 
 

 

Výročná správa obce Kľak 

za rok 2020 

 

 
 

 
                                                          Ľuboš Haring  

                                                              starosta obce 



Identifikačné údaje: 
 

Názov: Obec Kľak 

             adresa: Obecný úrad, 966 77  Kľak č. 9 

Tel. a fax: 045/6866100 

e-mail: obec@klak.sk 

web: www.klak.sk 

Okres: Žarnovica 

IČO: 00320722 

DIČO: 2021111433 

Právna forma: právnická osoba 

Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok vznikla v roku 

1990 a riadi sa zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov a Ústavou SR. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt a tvorí 

jedno katastrálne územie. Sídlom je Obecný úrad Kľak. 

 

Rozloha obce: 2281 ha 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2020:   176 
 

Kategória Spolu Muži Ženy 

Vek od 0 – 3 rokov 1 0 1 

Vek od 4 – 6 rokov 1 1 0 

Vek od 7 – 14 rokov 7 6 1 

Vek od 15 – 17 rokov 3 2 1 

Vek od 18 – 60 rokov 117 67 50 

Vek nad 60 rokov 47 16 31 

Spolu 176 92 84 

 

Obec je členom združení : 
 

*ZMOS 

*Mikroregión Kľakovská dolina 

*Združenie obcí Kľakovskej doliny 

*OOCR GRON 

*Občianske združenie Pohronská cesta, Orovnica 

 

Základné orgány obce 

 

1. Obecné zastupiteľstvo  

2. starosta obce 
 

 

mailto:obec@klak.sk


Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov – v počte 5 zvolených 

v priamych voľbách, ktoré sa konali 10.11.2018 na obdobie 4 rokov. 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 Ľudmila Mesiariková, Kľak č. 93 

 Michal Sestrenek, Kľak č. 31 – zástupca starostu obce 

 Miroslava Vajdová, Kľak č. 27 

 Michaela Sivoková, Kľak č. 104 

 Paulína Zúbeková, Kľak č. 59 

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych 

voľbách obyvateľmi obce. Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné 

otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou 

(zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú 

podrobne ustanovené v štatúte obce. 

Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života 

obce. Zasadnutia sa konali v dňoch 28.02., 18.04., 24.06, 12.09., 12.12.2019. Každé zasadnutie 

OZ sa konalo v súlade so zákonom v zasadačke obecného úradu. Pozvánka a program 

zasadnutia boli zverejnené na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia. Každé 

zasadnutie bolo verejné. 

 

Starosta obce : 
       Starostom obce od 5.11.2011 je Ľuboš Haring. 

        

Starosta obce je najvyšší predstaviteľ obce, výkonný orgán volený občanmi v priamych 

voľbách. Vykonáva obecnú správu a zastupuje obec navonok 

 

Prvá písomná zmienka o obci: z roku 1828 

 

História obce :  

História našej obce siaha do konca 17. storočia a začiatku 18. storočia, kedy bola založená 

z osady Horné Hámre. Najstaršou zmienkou o obci je miestna kaplnka postavená v roku 1735, 

ktorá slúžila 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 založená 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 vyslúžilec 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. Obživu 

našim predkom dávali lesy Kľakovskej doliny, ktoré sa významne podieľali na rozvoji 

uhliarstva. V tejto oblasti bolo zaznamenané, že 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 

zavraždených. Najmladšia bola trojmesačná Jozefína Haringová a najstarší 89 ročný Michal 

Pavlík. Ostatných občanov, ktorých našli v domoch sústredili do stredu obce, postavili pred 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Obec_%28slovensk%C3%A1_spr%C3%A1vna_jednotka%29


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 

každoročne pripomínajú na pietnom spomienkovom zhromaždení 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 župu, okres Nová Baňa, kraj Banská Bystrica. Po roku 

1960 patrila pod okres Žiar nad Hronom, kraj Stredoslovenský. V súčasnosti patrí pod okres 

Žarnovica, kraj Banskobystrický. 

 

Symboly obce: 

 

    
    

 
Erb obce, vlajka obce a pečať 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, že v okolitých lesoch obce sa pálilo drevené uhlie ešte v 60 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 žltá.   

Farby erbu a vlajky obce sú zelená, biela a žltá. 

 

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 Žiak, bytom Župkov č. 296 – vodič, údržbár 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. 

34/2017 od 1.7.2017 na obdobie 6 rokov. V roku 2017 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 



4. Komisia podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

    Obec Kľak je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, 

združuje 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 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.  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. 

     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 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. 



     Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia 

individuálnej účtovnej závierky a 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, 

- 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,  

- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

 

Pamiatky v obci: 

  - Rím.-kat. kostol bol postavený v neskoro-barokovom slohu v roku 1753 ako jednoloďový. 

Dominuje na vŕšku nad obcou s dĺžkou 57m a šírkou 27m a takou istou výškou. Je zasvätený 

sv. Teréziii Avilskej. Obkolesený je cintorínom a po celej dĺžke klenutý. Veža z čelného 

pohľadu je 48m vysoká, 8m široká. V nej sú osadené dva zvony s hmotnosťami 300 a 150 

kg.   

 - Kaplnka z roku 1735 

 - Pamätník fašistami umučených občanov a partizánov od J. Hučku z roku 1959 

 - Pomník nad spoločným hrobom povraždených 

 - Pamätná izba, v ktorej sú materiály pripomínajúce vypálenie Kľaku v roku 1945, bola   

    otvorená dňa 20. 01. 1963 

 

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, Espressá: 

Espresso U Krejzinky, 966 77  Kľak č. 13 



 

Organizácia obce 

 

Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou, ani príspevkovú 

organizáciu a ani žiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

Obchodné spoločnosti obce 

 

Obec nemá založenú žiadnu obchodnú spoločnosť. 

 

Stav a vývoj obce  

 

Obec Kľak dosiahla za rok 2020 výsledok hospodárenia 0 EUR. Zostatok finančných 

prostriedkov na bankovom účte k 31.12.2020 bol vo výške 15.755,55 EUR, z toho rezervný 

fond 8.198,07 Eur. Zostatok financií na bankovom účte – sociálny fond k 31.12.2020 bol vo 

výške 691,61 €. Obec nečerpala v roku 2020 úver a nie je zaťažená 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 žiadne udalosti 

osobitného významu. 

 

Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 

Obec Kľak k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky : 

- voči bankám      0 

- voči dodávateľom      786,13  € /neuhradené fa/ 

- voči štátnemu rozpočtu    346,20  € /dane zo záv.čin./ 

- voči zamestnancom     1 808,49 € /mzdy/ 

- voči poisťovniam                   1.820,81 € /odvody/ 

- voči mestu                                209,97 € /stavebný úrad/ 

 

Obec Kľak nemá žiadne iné dlhy ani poskytnuté úvery. 

 

Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 

 

Obec Kľak neposkytla k 31.12.2020 žiadne záruky.  

 

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti 

 

Obec Kľak nemá k 31.12.2020 zriadené žiadne 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 2020 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kľaku dňa 

12.12.2019  uznesením č. 43/2019. 

 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 16.06.2020 uznesením č. 32/2020 

- druhá zmena schválená dňa 10.12.2020 uznesením č.  53/2020 
 



Obec Kľak nemá schválený programový rozpočet v zmysle prijatého uznesenia č. 43/2019 zo 

dňa 12.12.2019. 

 

Príjmy bežného rozpočtu v EUR  

Zdroj Názov Schválený rozpočet 
Rozpočet 

po zmenách 
Skutočnosť 

k 31.12.2020 

41 Podielové dane 52.100 48.900 48.831,50 

41 Daňové príjmy – dane z nehn. 

za psa, ubyt.,užív.ver.pr.,KO 

38.610 38.610 38.520,67 

41 Nedaňové príjmy – príjmy 

z podn. a vlastníctva, administr. 

poplatky, iné poplatky 

7.740 4.790 4.882,40 

111 Dotácie zo štátneho rozpočtu 10.700 4.200 3.785,81 

11H Dotácia z VÚC  800 0 0 

Spolu  109.950 96.500 96.020,38 

 
 

Výdavky bežného rozpočtu v EUR  
 

 Zdroj Názov výdavku 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

OcÚ 111 Mzdové náklady 611 190 250 246 

 41 Mzdové náklady 611 38.200 46.000 46.112,47 

 111 Odvody do poisťovní 620 70 341 257,59 

 41 Odvody do poisťovní 620 15 260 16.260 16.675,53 

 41 Cestovné 631 100 0 0 

 111 Cestovné 631 30 0 0 

 41 Energie /elektrina, voda/ 632 9 030 7 630 7 449,57 

 41 Poštovné, telek. služby, kom. 

infraštruktúra 632  

1 650 1 650 1 732,39 

 111 Poštovné, telek.sl. 632 20 45 18,40 

 111 Materiál 633 190 958 905,87 

 41 Materiál 633 8 020 4 830 4 160,07 

 46 Materiál 633 – rez. fond 0 905 904,14 

 111 Dopravné 634 10 25 20,47 

 41 Dopravné 634 2 050 1 800 1 589,81 

 111 Rutinná a štatnd.údržba 635 8.020 80 63,36 

 41 Rutinná a štand.údržba 635 10.300 700 781,44 

 41 Nájomné za nájom 636 265 265 265 

 111 Služby  637 - ŠR 1 600 1 931 1 876,14 

 11H Služby  637 - BBSK 800 0 0 



 46 Služby  637 – rez.fond naklad. 

s odpadmi 

0 2 425 2 418,26 

 41 Služby-nakl.s odpadmi 637 4.000 3.300 3.295,13 

 41 Služby 637 7.975 8.465 8.602,42 

 41 Transfery škole 641 500 150 137,90 

 41 Transfery jednotl. 642 500 350 350 

 41 Transfery členské 642 600 900 1.082,84 

 111 Transfery – prídavky 642 570 570 397,98 

 46 Transfery 642 – z rez.fondu 0 1 600 1 600 

Spolu   109.950 101.430 100.942,78 

 
 
 
 

Príjmy kapitálového rozpočtu v EUR 

Zdroj Názov Schválený rozpočet 
Rozpočet 

po zmenách 
Skutočnosť 

k 31.12.2020 

  0 0 0 

 

 
Výdavky kapitálového rozpočtu v EUR 

Zdroj Názov výdavku 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

46 Rekonštrukcia ubytovne na byt 0 3.830 3.829,23 

46 Rekonštrukcia miestnej komunikácie 0 3.120 3.112,98 

 

 

Finančné operácie príjmové 

Zdroj Názov Schválený 

rozpočet  
Rozpočet po 

zmenách 
Skutočnosť 

K 31.12.2020 

46 Prevod prostr.z rezer.fondu obce 0 11.880 11.864,61 

 
 

Informácie o výnosoch a nákladoch  

 

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov 
Popis /číslo účtu a názov/  Stav k 31.12.2019 Stav k 31.12.2020 

a)  tržby za vlastné výkony  a tovar  937,24 1.095,66 

602 - Tržby z predaja služieb 

- životné prostr.analýza odpadov 

- strava 

- kopírovacie služby 

- vyhlasovanie relácií v MR 

- vstup.mot.voz.mies.cintorín,pohrebné.obrad.miestnosť 

- preplatky elek.energia, zdrav.p. 

- vodné poskyt.infor. 

- ostatné 

 

16,17 

 

 

165,90 

22,83 

432,34 

300,- 

 

 

31,35 

190,69 

 

56,88 

 

516,74 

300,- 

 

b)  zmena stavu vnútroorganizačných zásob   

c)  aktivácia   

624 - Aktivácia DHM   



   

d)  daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 86.247,57 83.977,73 

632 - Daňové výnosy samosprávy 

- podielové dane 

- daň z nehnuteľností  

- daň za psa 

- daň z ubytovania 

- daň za užívanie ver.priestranstva 

 

51.169,14 

34.633,68 

124,- 

277,28 

43,47 

 

48.831,50 

34.668,39 

149,60 

313,12 

15,12 

633 - Výnosy z poplatkov  

- správne poplatky  

- KO a DSO 

-  

4.152,29 

552,29 

3.600,- 

4.052,15 

677,71 

3.374,44 

e)  finančné výnosy   

661 - Tržby z predaja CP 

- predaj akcií  

  

662 - Úroky 0 0 

668 - Ostatné finančné výnosy 

-  

  

f) mimoriadne výnosy   

672 - Náhrady škôd   

g)  výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC   

a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC                      

  

691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC 

- bežný transfer na školský klub 

- bežný transfer na školskú jedáleň  

-  

  

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC 

- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa                                             

  

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR z toho : 

- bežný transfer : dotácia z MF SR na opravu obec.úradu a pož.zbr. 

- finančný príspevok od Lesy SR š.p.,OZ ZC na opravu mies.kom. 

- Dotácia z BBSK na propag.materiály stretnutie rodákov 

- Dotácie na prenesený výkon ŠS 

3.632,61 

 

 

 

3.632,61 

3.654,83 

 

 

 

3.654,83 

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR 

- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR – mies.komun.,KIA auto 
225,04 

225,04 
935,04 

935,04 

695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ 

-  

  

696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ 

- zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ 

  

697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov 

mimo verejnej správy 

-  

  

698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy 

- zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo 

verejnej správy 

  

699 - Výnosy samosprávy  z odvodu rozpočtových príjmov 

- zinkasované príjmy RO 

  

h)  ostatné výnosy   

641 – Tržby z predaja DNM a DHM z toho : 

- príjem z predaja pozemku 
  

644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania   

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania   

648 - Ostatné výnosy 

- prenájom majetku 
4.330,37 

 
2.887,41 

 

i)  zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia   

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti  

- na audit 

658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 

600,- 600,- 



 
Celková výška výnosov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 97.202,82 €, čo predstavuje úbytok 

výnosov oproti roku 2019, keď bola celková výška výnosov 100.125,12 €. Úbytok výnosov bol 

spôsobený neposkytnutím  žiadaných dotácií a znížením výšky podielových daní  /v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID 19/. 

 

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov 
Popis /číslo účtu a názov/  Stav k 31.12.2019 Stav k 31.12.2020 

a)  spotrebované nákupy   

501 - Spotreba materiálu  10.548,60 7.241,06 

502 - Spotreba energie 

- elektrická energia 

- voda 

6.184,25 

6.079,04 

105,21 

 

6.424,05 

6.396,67 

27,38 

 

b)  služby   

511 - Opravy a udržiavanie 

- oprava kultúrny dom 

- oprava pamätník SNP 

- oprava miestnej komunikácie 

- oprava budovy obec. úradu a pož. zbrojnice 

3.695,16 

3.695,16 

 

0 

0 

 

512 - Cestovné 29,70 10,60 

513 - Náklady na reprezentáciu  

- voľby 
51,62 26,-- 

518 - Ostatné služby  13.057,42 13.776,19 

c)  osobné náklady   

521 - Mzdové náklady  44.694,13 46.449,40 

524 - Zákonné sociálne náklady 15.487,95 16.358,21 

527 - Zákonné sociálne náklady  1.895,41 1.787,29 

d)  dane a poplatky   

532 - Daň z nehnuteľností   

538 - Ostatné dane a poplatky 

-  
59,58 121,68 

e)  odpisy, rezervy a opravné položky    

551 - Odpisy  DNM a DHM 

- odpisy z vlastných zdrojov 

- odpisy z cudzích zdrojov  

5.577,91 

5.352,87 

225,04 

4.103,56 

3.168,52 

935,04 

553 - Tvorba ostatných rezerv 

- audit 
600 600 

558 - Tvorba ostatných opravných položiek 

- k daňovým pohľadávkam 

- k nedaňovým pohľadávkam 

  

f) finančné náklady   

561 - Predané CP a podiely   

562 - Úroky   

568 - Ostatné finančné náklady 1.401,28 1.437,03 

g)  mimoriadne náklady   

572 - Škody   

h)  náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov   

584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených 

obcou alebo VÚC 

- bežný transfer xxx 

- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa 

  

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov 

verejnej správy 

- bežný transfer ZŠ s MŠ Župkov 

354,- 

 

354,- 

137,90 
 

137,90 

586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo 

verejnej správy 

- bežný transfer ZO JDS, ZO SZPB 

500,- 

 

500,- 

350,- 

 

350,- 



587 - Náklady na ostatné transfery 

- bežný transfer xxx 

  

588 - Náklady z odvodu príjmov 

- predpis odvodu príjmov RO 

  

589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov 

- predpis budúceho odvodu príjmov RO 

  

i) ostatné náklady   

541 - ZC predaného DNM a DHM   

544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania   

545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania   

546 - Odpis pohľadávky 

-  

  

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 1618,04 3.561,23 

549 - Manká a škody 

-  

  

j) dane z príjmov 

591 - Splatná daň z príjmov  

0 0 

 
Celková výška nákladov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 102.384,20 €, čo predstavuje pokles 

nákladov oproti roku 2019, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 105.755,05 €. Pokles 

nákladov bol spôsobený nižším čerpaním výdavkov vzhľadom na zníženie podielových daní /v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID 19/. 

 

Rekapitulácia majetku tak ako je uvedený v súvahe k 31.12.2020     

AKTÍVA 

Názov   ZS  k  1.1.2020 KZ  k  31.12.2020 

Majetok spolu 198 348,81 190 759,90 

Neobežný majetok spolu 169 024,13 172 416,77 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 124 790,13 128 182,77 

Dlhodobý finančný majetok 44 234 44 234 

Obežný majetok spolu 28 655,98 17 985,62 

z toho :   

Zásoby 105,60 119,11 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  375,15 1 130,52 

Finančné účty  28 175,23 16 735,99 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  668,70 357,51 



PASÍVA 

Názov ZS  k  1.1.2020 KZ  k  31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 198 348,81 190 759,90 

Vlastné imanie  184 557,11 179 375,73 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  184 557,11 179 375,73 

Záväzky 7 598,80 6 290,97 

z toho :   

Rezervy  600,- 600,- 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé záväzky 1 016,23 719,29 

Krátkodobé záväzky 5 982,57 4 971,68 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 6 192,90 5 093,20 

     

Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
 

HOSPODÁRENIE OBCE Skutočnosť 
         k 31.12.2020 

v  € 

Bežné príjmy spolu 96 020,38 

z toho : bežné príjmy obce 96 020,38 

Bežné výdavky spolu 100 942,78 

z toho : bežné výdavky obce 100 942,78 

Bežný rozpočet -4 922.40 

Kapitálové príjmy spolu 0 

z toho :  kapitálové príjmy obce 0 

Kapitálové výdavky spolu 6 942,21 

z toho : kapitálové výdavky obce 6 942,21 

Kapitálový rozpočet -6 942,21 

Prebytok /schodok bežného a kapitálového rozpočtu -11 864,61 

Vylúčenie z prebytku/úprava schodku 0 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -11 864,61 

Príjmové finančné operácie 11 864,61 

Výdavkové finančné operácie 0 

Rozdiel finančných operácií 11 864,61 

PRÍJMY SPOLU 107 884,99 

VÝDAVKY SPOLU 107 884,99 

Hospodárenie obce 0 



 

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020. Účtovná 

závierka bola zverejnená v systéme RISSAM v elektronickej forme v termíne stanovenom 

v zákone.  Iné skutočnosti, ktoré nie sú presne rozpísané v tejto výročnej správe sú uvedené 

podrobnejšie v „Záverečnom účte obce za rok 2020, v Poznámkach k individuálnej účtovnej 

závierke za rok 2020, v Inventarizácii majetku a záväzkov k 31.12.2020 a v účtovných 

zostavách k 31.12.2020“. Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného 

významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.  

 

 

 

V Kľaku dňa 25.03.2021 

 

 

 

 

Vypracovala : Renáta Luptáková, ekonómka OcÚ      

 

 

Predkladá : Ľuboš Haring, starosta obce                       


