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1. Úvodné slovo starostu obce
Konsolidovaná výročná správa poskytuje pohľad na hospodársky a sociálny rozvoj obce. Jej
výsledkom je plnenie cieľov a priorít na zabezpečenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia
a potrieb obyvateľov obce za rok 2019. Obec ako samostatný územný samosprávny a správny
celok sa riadila zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov a Ústavou SR.
Obec Klin ako právnická osoba samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami v rámci originálnych a prenesených kompetencií a plní samosprávne úlohy za
súčinností organizácii v zriaďovateľskej pôsobností obce a štátnou správou. Obec taktiež
spolupracovala s ostatnými subjektmi vykonávajúcimi aktivity v obci. Za účelom zvyšovania
kvality života obyvateľov obce pri správe verejných vecí obhajovala verejné záujmy, riešila
problémy obyvateľov obce s prihliadnutím na ich potreby.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Klin
Sídlo: Hlavná 199/107, 029 41 KLIN
IČO: 00314544
Štatutárny orgán obce: Karol Revaj, starosta obce
Telefón: 043/5584 321, 043/5584 997
Mail: obecklin@klin.sk
Webová stránka: www.klin.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Karol Revaj
Je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom ako aj štatutárnym orgánom obce.
Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta je volený v priamych voľbách na štvorročné
volebné obdobie. Jeho funkčné obdobie končí zložím sľubu novozvoleného starostu. Starosta
obce Klin Karol Revaj, Hlavná 552/174, Klin bol zvolený vo voľbách, ktoré sa konali dňa
10.11.2018 na obdobie 4 rokov.
Zástupca starostu obce: Ľudovít Svetlošák
Do funkcie zástupcu starostu obce bol v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov poverený starostom obce jeho zastupovaním a to
uznesením OZ č. 5/A/1/2018 zo dňa 07.12.2018 s účinnosťou od 07.12.2018.
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Marta Basárová
Do funkcie hlavného kontrolóra bola zvolená obecným zastupiteľstvom uznesením OZ
č.138/A/2/2017 zo dňa 04.04.2017 na obdobie 6-tich rokov. Úväzok hlavného kontrolóra je 32
hodín mesačne s nástupom od 05.04.2017.
Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Peter Jendroľ, Ing. Peter Luka, Dušan Gonšenica, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, Dominik Tomaštík, Andrea
Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek, Dávid Mišek
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Obecné zastupiteľstvo má 9 poslancov, ktorí sú rovnako volený v priamych voľbách na
štvorročné funkčné obdobie. OZ rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce, ako
napr.: hospodárenie a nakladanie s majetkom, rozpočte a jeho zmenách, prijatí úveru/pôžičky,
ručiteľskom záväzku, schvaľuje všeobecne záväzné nariadenia a určuje miestne dane. Zo
svojich členov OZ volí členov komisií pri OZ. V roku 2019 sa zasadnutia OZ konali v dňoch
12.03.2019, 05.06.2019, 04.09.2019, 03.10.2019 a 06.12.2019. Pozvánka na zasadnutia bola
formou vyhlášky zverejnená na úradnej tabuli obce najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia.
Každé zasadnutie bolo verejné.
Komisie:
Jednotlivé komisie OZ sú iniciatívnymi, výkonnými, poradnými a kontrolnými orgánmi OZ
zloženými z poslancov a občanov obce, zvolených obecným zastupiteľstvom. OZ v Kline
zriadilo vo volebnom období 2018 – 2022 sedem nasledovných komisií :
Komisia pre sociálnu oblasť:
− predseda: Ing. Peter Jendroľ
− členovia: Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková, Mgr. Juraj Balek
− zapisovateľ: Mgr. Monika Huráková
Komisia pre školstvo, kultúru a šport:
− predseda: Dušan Gonšenica
− členovia: Dominik Tomaštík, Zdenka Triebeľová, Mgr. Renáta Prisažná, Jana Laššáková
− zapisovateľ: Alena Ptačinová
Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie:
− predseda: Ľudovít Svetlošák
− členovia: Pavol Večerek, Erik Synák
Komisia pre inventarizáciu majetku obce:
− predseda: Dušan Gonšenica
− členovia: Pavol Večerek, Viliam Bahleda, Mgr. Mária Svetláková, Peter Lenčeš, Alena
Ptačinová
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a pôdohospodárstvo:
− predseda: Viliam Bahleda
− členovia: Ing. Peter Luka, Dávid Mišek, Ing. Peter Trnčák, Daniel Prisažný
− zapisovateľ: Ing. Katarína Košútová
Komisia pre financie a majetok:
− predseda: Ing. Peter Luka
− členovia: Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková, Mgr.Mária Svetláková,
− zapisovateľ: Mgr. Monika Huráková
Komisiu o ochrane verejného záujmu pre výkon funkcií verejných funkcionárov
− predseda: Dávid Mišek
− členovia: Ing. Peter Jendroľ, Viliam Bahleda
Obecný úrad:
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu
obce (je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce). Je zložený z pracovníkov
obce. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. Obecný úrad zabezpečuje organizačné
a administratívne veci, najmä písomnú agendu. Je podateľňou a výpravňou obecných
písomností, zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného
zastupiteľstva, vypracováva písomné vyhotovenia rozhodnutí obecnej samosprávy aj správnych
4

konaní, vykonáva nariadenia obce a uznesenia obecnej samosprávy. Obecný úrad v Kline sídli
v budove Kultúrneho domu v Kline.
Zamestnanci obecného úradu: Mgr. Mária Svetláková, Alena Ptačinová, Mgr. Monika
Huráková, Ing. Katarína Košútová, Katarína Murínová (chránené pracovisko), Karol Bobák,
Jozef Jašica, Peter Leňčeš a Bystrík Baculák (chránené pracovisko).
Počet zamestnancov k 31.12.2019 bol 12.
Pracovníci OcÚ zabezpečujú účtovné a finančné operácie s majetkom obce, finančnými
prostriedkami v bankách, inventarizáciu majetku, účtovné a majetkové práva, ich ochranu,
vydávajú správne povolenia, administráciu na úseku správnych poplatkov a tiež
sprostredkovávajú informácie v miestnom rozhlase. Ďalej zabezpečujú poštové služby,
zhotovovanie, vybavovanie a správu administratívnych úkonov, vydávajú povolenia k výherným
prístrojom, k užívaniu verejných priestranstiev a miestnych komunikácií, organizačné
záležitosti, výkon rozhodnutí orgánov obecnej samosprávy a informačné činnosti. Vykonávajú
aj všetky činnosti spojené s daňou z nehnuteľností a miestnymi poplatkami na území obce,
administratívnu správu cintorína, informačné služby v uvedenom rozsahu a prehľady o
vlastníctve prípadne užívaní nehnuteľného majetku oprávneným žiadateľom, atď.
Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, vydáva obec všeobecné
záväzné nariadenia, ktoré nesmú odporovať ústave ani ostatným zákonom.
Konsolidovaný celok tvoria: Obec Klin a Základná škola s materskou školou Klin
Rozpočtová organizácia obce:

Základná škola s materskou školou Klin
Sídlo: Kliňanská cesta 122/4, 029 41 Klin
IČO: 37813111

Štatutárny orgán: Mgr. Alexandra Jaňáková, riaditeľka školy
telefonický kontakt: 043/5584 327
e-mail: zsklin@stonline.sk
webová stránka: http://zsklin.edupage.org/
hodnota majetku: 2.214.326,05 Eur (r.001 a r.115 – Súvaha)
výška vlastného imania: 493,10 Eur (r.116 – Súvaha)
výsledok hospodárenia: 216,02 Eur (r.125 - Súvaha)
Zástupca riaditeľky školy: Mgr. Mária Klinovská
Súčasťou právneho subjektu je: Základná škola, Materská škola, Školský klub detí a Školská
jedáleň.
Poslanie školy: Vytvoriť kvalitné podmienky na rozvoj vedomostí, zručností a návykov
každého žiaka s ohľadom na jeho rozumové, povahové a fyzické možnosti v súlade s učebnými
osnovami pre I. stupeň ZŠ, pripraviť žiaka na úspešné pokračovanie v štúdiu na 2. stupeň ZŠ,
formovať osobnosť žiaka, ktorý bude mať pozitívny vzťah ku kultúrnym tradíciám regiónu,
k svojmu okoliu a prírodnému prostrediu.
Financovanie osobných a prevádzkových nákladov základnej školy je zo štátneho rozpočtu
z Ministerstva školstva SR prostredníctvom Okresného úradu v Žiline, odbor školstva, ktorý
poskytuje Základnej škole dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva
(normatívne a nenormatívne finančné prostriedky).
Materská škola, Školský klub detí a Školská jedáleň sú financované prostredníctvom
podielových daní z obce.
Škola okrem týchto finančných prostriedkov disponuje aj finančnými prostriedkami
poskytovanými rôznymi neziskovými organizáciami, rodičmi, sponzormi a pod.
Príspevkové organizácie obce, Neziskové organizácie a Obchodné spoločnosti založené
obcou: Obec Klin nie je zriaďovateľom týchto organizácií.
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je predovšetkým starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. Poslaním obce Klin je zabezpečiť trvalo udržateľný
rozvoj a prosperitu obce s využitím jej územného, hospodárskeho a sociálneho potenciálu ako aj
zosúladiť potreby a záujmy obce s rozvojovou stratégiou, prioritami a aktivitami v prospech
občanov s využívaním finančnej pomoci z verejných zdrojov štátneho rozpočtu a z fondov EÚ.
Vízie obce:
Zabezpečiť vhodné podmienky pre rodinné bývanie vybudovaním dostatočnej infraštruktúry
(vodovod, kanalizácia, miestne komunikácie, verejné osvetlenie), zamerať sa na prevenciu
ochrany životného prostredia a zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov
a v neposlednom rade zabezpečiť dostatočné možnosti pre spoločenské, kultúrne a športové
aktivity občanov. Vízia vychádza z predstáv obyvateľov, zo zámerov obecnej samosprávy a jej
volených predstaviteľov.
Ciele obce:
Priebežne zabezpečovať a plniť úlohy vyplývajúce z poslania obce a postupne realizovať
naplánované investičné akcie, ktoré sú zo strategického hľadiska pre občanov najdôležitejšie.
Základným predpokladom pre splnenie stanovených cieľov je získanie potrebných finančných
prostriedkov z rôznych verejných zdrojov, fondov, resp. z fondov Európskej únie.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.

5.1 GEOGRAFICKÉ ÚDAJE
Geografická poloha obce :

Obec Klin leží na severnej časti Slovenska na 49º26´ severnej
šírky a 19º29´ východnej geografickej dĺžky. Podľa
územnosprávneho členenia (zákon NR SR č. 221/1996
o územnom a správnom usporiadaní SR) je obec začlenená do
okresu Námestovo a Žilinského samosprávneho kraja.

Susedné mestá a obce :

Námestovo, Zubrohlava, Bobrov, Rabča, Rabčice, Oravská
Polhora

Celková rozloha obce :

12,78 km2

Nadmorská výška :

stred obce leží v nadmorskej výške 646 m.n.m (najvyššie miesto
922 m.n.m. a najnižšie 610 m.n.m.)

5.2 DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Hustota a počet obyvateľov : 191,94 obyvateľov na km², 2.453 obyvateľov (stav k 31.12.2019)
Národnostná štruktúra :
prevažná časť obyvateľov je slovenskej národnosti
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Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: prevažne rímskokatolícke vierovyznanie
Vývoj počtu obyvateľov: Z pohľadu budúceho vývoja je predpokladaná priaznivá demografická
štruktúra. Obec vytvára priaznivé podmienky pre postupný rast počtu obyvateľov v obci, aj
vzhľadom na 4 km vzdialenosť obce od okresného mesta Námestovo. Vývoj počtu obyvateľov
je ovplyvnený nielen reprodukciou obyvateľstva, ale i možnosťami a rozsahom novej bytovej
výstavby.
Prehľad prírastku obyvateľstva: r. 2005 – 2.075 obyvateľov, r. 2009 – 2.164 obyvateľov, r.2011
– 2.150 obyvateľov, r.2013 – 2.271 obyvateľov, r. 2014 – 2.313 obyvateľov, r. 2015 – 2.338
obyvateľov, r. 2016 – 2.393 obyvateľov, r. 2017 – 2.407 obyvateľov, r. 2018 – 2.423
obyvateľov, r. 2019 – 2.453 obyvateľov.

5.3 EKONOMICKÉ ÚDAJE
Nezamestnanosť v obci : k 31.12.2019 bolo evidovaných 42 uchádzačov o zamestnanie
z toho 22 žien a 20 mužov
Miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2019 v okrese : 3,57 %
Vývoj nezamestnanosti :

oproti stavu k 31.12.2018 počet
o zamestnanie stúpol o 5 osôb

evidovaných

uchádzačov

5.4 SYMBOLY OBCE
Erb obce :

Erb obce tvorí v striebornom štíte zo zelenej pažite vyrastajúci zelený štylizovaný
strom lipy s tromi koreňmi.

Vlajka obce : Vlajku obce tvoria tri pozdĺžne pruhy vo farbách bielej, zelenej a bielej. Je
ukončená tromi čipmi, t. j. dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny vlajky
Pečať obce : Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom obec Klin.

5.5 LOGO OBCE

5.6 HISTÓRIA OBCE
Obec Klin vznikla v polovici 16. storočia. Prvá písomná zmienka o obci sa datuje do roku 1567,
kedy ju na svojom panstve založili Thurzovci. V tom čase patril Klin medzi valašské obce.
Obyvatelia Klina sa zaoberali chovom dobytka, plátenníctvom, drevorubačstvom
a šindliarstvom. V 18. storočí zanikli valašské práva a obec sa stala dedinou obchodníkov
a remeselníkov. Prvá kaplnka bola postavená v roku 1825, o rok neskôr (r. 1826) bol postavený
aj kostol. Neskôr v roku 1834 postavili obyvatelia Klina aj prvú obecnú školu. Začiatkom 19.
storočia sa začali v obci objavovať aj prvé murované domy, plátennícke kúrie, z ktorých sú
niektoré zachované až do dnes. V roku 1919 bola založená prvá obecná knižnica, v roku 1922
združenie Jednota Orla ako aj Dobrovoľný hasičský spolok.
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5.7 PAMIATKY
kostol sv. Antona Paduánskeho, 3 plátennícke kúrie, kaplnka sv. Antona Paduánskeho

5.8 VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI OBCE
Pavol Olexík (1801 – 1878) – lekár, botanik, meteorológ
František Skyčák st. (1824 – 1881) – obchodník s plátnom a zakladateľ kúpeľov Slaná Voda
František Skyčák (1870 – 1953) – politik a podnikateľ
František Skyčák ml. (1899 – 1945) - filozof, pedagóg, cirkevný dejateľ, v rokoch 1938-1945 rektor
spišského katolíckeho seminára.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. VÝCHOVA A VZDELÁVANIE
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
− Základná škola s materskou školou Klin, ktorej súčasťou je okrem základnej školy aj
materská škola, školský klub detí a školská jedáleň.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na udržanie prevádzky školy a postupný rozvoj úrovne základného školstva.
Prioritou i naďalej zostáva vzdelávanie a mimoškolské vzdelávanie modernými vzdelávacími
formami a metódami. V budúcnosti je potrebné zamerať sa na vytvárane lepších podmienok pre
mladé rodiny a ich deti, predovšetkým rozšírením kapacity materskej školy v nadväznosti na
rast počtu občanov obce.

6.2. ZDRAVOTNÍCTVO
Základnú zdravotnú starostlivosť poskytuje:
− Oravská poliklinika Námestovo

6.3. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Sociálne služby v obci zabezpečuje:
− Dom Charitas BL. Zdenky Schellingovej – Denný stacionár, ul. Cyrila a Metoda 318, 029 01
Námestovo
Obec Klin v roku 2019 poskytovala opatrovateľskú službu jednému občanovi od 16.09.2019,
avšak príspevok na stravovanie pre dôchodcov obec neposkytovala, nakoľko občania o túto
službu nemali záujem.
V roku 2019 zároveň poskytla finančný príspevok Spišskej katolíckej charite na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby v dennom stacionári ambulantnou formou podľa § 40 zákona
č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v z.n.p. dvom občanom obce Klin, ktorí spĺňali
podmienky na poskytovanie príslušnej sociálnej služby a boli na túto pomoc odkázaní.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
i naďalej orientovať na rozšírenie služieb pre dôchodcov a zdravotne hendikepovaných.
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6.4. KULTÚRA
Spoločenský a kultúrny život v obci je zabezpečovaný prostredníctvom akcií organizovaných
obcou, občianskymi združeniami, miestnymi spolkami či dobrovoľníkmi z radov občanov.
Kultúrno-spoločenské akcie sa uskutočňujú prevažne v kultúrnom dome, na verejných
priestranstvách – najmä pri kostole alebo v priestoroch Koliby Klin. Prevažnú časť aktivít
konaných na území obce, obec podporuje a to prevažne formou finančnej resp. materiálnej
podpory, prípadne inou formou – propagácia a pod..
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na organizovanie tradičných, ale i netradičných kultúrno-spoločenských akcií
a podujatí, ale aj športový život v rámci futbalových súťaží v kategóriách prípravka, žiaci,
dorastenci a dospelí.

6.5. HOSPODÁRSTVO
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
− COOP Jednota Námestovo, Hlavná 487/175, Klin a COOP Jednota Námestovo, Hlavná
501/91, Klin – predajne potravín a rozličného tovaru
− Ing. Anna Kobyliaková, Hlavná 400/296, Klin – pohostinské služby
− Karol Svetlák, K Boru 118/9, Klin – rozrabkáreň mäsa
− Peter Triebeľ - PIZZERIA KOLIBA, Hlavná 235/137 – reštauračné služby
− LPV spol. s r.o. - Krčma pod Grapou, Hlavná 487/175, Klin – pohostinské služby
Najvýznamnejší priemysel v obci :
− JSK Autodoprava, Jozef Sroka, Hlavná 166/87, Klin – dopravno-mechanizačné služby
− NATURAL Door, Martin Svetlošák, Klin č. 2 – výroba drevárskych výrobkov
− NORTH AFA s.r.o., Marián Litvák – klampiarska činnosť, čistenie a kontrola komínov
− URBÁR, pozemkové spoločenstvo Klin – spracovanie a ťažba dreva, píla
− VELD, s.r.o., Školská 101/48, Klin – frézovanie, zváračské a zámočnícke práce
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
− Roľnícke svojpomocné družstvo ORAVSKÉ BESKYDY
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na trvalo udržateľný hospodársky rast so zameraním na oblasť poskytovania služieb
ako aj na rozvoj poľnohospodárskej výroby.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2018 uznesením obecného
zastupiteľstva č. 8/C/1/2018. Súčasťou schváleného rozpočtu je aj rozpočet ZŠ s MŠ Klin.
Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 31.01.2019 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 1)
- druhá zmena schválená dňa 28.02.2019 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 2)
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-

tretia zmena schválená OZ dňa 12.03.2019 uznesením OZ č. 19/A/1/2019 (RO č. 3)
štvrtá zmena schválená dňa 30.04.2019 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 4)
piata zmena schválená OZ dňa 05.06.2019 uznesením OZ č. 27/A/2/2019 (RO č. 5)
šiesta zmena schválená dňa 31.07.2019 rozpočtových opatrením starostu obce (RO č. 6)
siedma zmena schválená OZ dňa 04.09.2019 uznesením OZ č. 34/B/1/2019 (RO č. 7)
ôsma zmena schválená OZ dňa 03.10.2019 uznesením OZ č. 41/A/1/2019 (RO č. 8)
deviata zmena schválená dňa 29.11.2019 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 9)
desiata zmena schválená OZ dňa 06.12.2019 uznesením OZ č. 48/B/1/2019 (RO č. 10)
jedenásta zmena schválená dňa 31.12.2019 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č.11)

7.1 PLNENIE PRÍJMOV A ČERPANIE VÝDAVKOV ZA ROK 2019
Rozpočet

PRÍJMY CELKOM

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

2.256.980,00

2.653.484,00

2.562.970,87

96,59

2.115.138,00

2.525.239,00

2.434.725,96

96,42

1.747.138,00
368.000,00
0,00

1.926.039,00
426.860,00
172.340,00

1.925.574,97
426.858,32
82.292,67

99,98
100,00
47,75

141.842,00

128.245,00

128.244,91

100,00

123.547,00

121.478,00

121.478,35

100,00

0,00

0,00

0,00

-

18.295,00

6.767,00

6.766,56

99,99

2.132.665,00

2.414.134,00

2.304.624,22

95,46

958.569,00

1.171.485,00

1.061.977,15

90,65

478.369,00
112.200,00
368.000,00

500.107,00
303.378,00
368.000,00

485.593,20
208.383,95
368.000,00

97,10
68,69
100,00

1.174.096,00

1.242.649,00

1.242.647,07

100,00

1.174.096,00

1.227.668,00

1.227.666,51

100,00

0,00

14.981,00

14.980,56

100,00

0,00

0,00

0,00

-

+ 124.315,00

+ 239.350,00

+ 258.346,65

-

z toho :

OBEC
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

ZŠ s MŠ
Bežné príjmy - RO
s právnou subjektivitou
Kapitálové príjmy - RO
s právnou subjektivitou
Finančné operácie – RO
s právnou subjektivitou

VÝDAVKY CELKOM
z toho :

OBEC
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

ZŠ s MŠ
Bežné výdavky - RO
s právnou subjektivitou
Kapitálové výdavky – RO
s právnou subjektivitou
Finančné operácie – RO
s právnou subjektivitou

Rozpočet obce
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7.2 PREBYTOK/SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019
Hospodárenie obce

BEŽNÉ PRÍJMY spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
PREBYTOK/SCHODOK bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku
UPRAVENÝ PREBYTOK/SCHODOK bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2019
v Eur
2.047.053,32
1.925.574,97
121.478,35

1.713.259,71
485.593,20
1.227.666,51

+ 333.793,61
426.858,32
426.858,32
0,00

223.364,51
208.383,95
14.980,56

+203.493,81
+ 537.287,42
- 39.712,22
+ 497.575,20

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

89.059,23

z toho : príjmové FO obce

82.292,67

príjmové FO RO

6.766,56

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

368.000,00

z toho : výdavkové FO obce

368.000,00

výdavkové FO RO
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
HOSPODÁRENIE OBCE
Vylúčenie z prebytku – ZŠsMŠ (Projekt /357/ - 15.777,60 € )
Vylúčenie z prebytku – OBEC (Úrad vlády SR /357/ - 204,15 €)
Vylúčenie z prebytku – OBEC (ÚPSVaR obedy zadarmo /357/ - 17.220,98 €)
Vylúčenie z prebytku – OBEC (Školská jedáleň /384/ - 6.509,49 €)
UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE

0,00

- 278.940,77
2.562.970,87
2.304.624,22
+ 258.346,65
- 15.777,60
- 204,15
- 17.220,98
- 6.509,49
+ 218.634,43

Prebytok rozpočtu v sume 537.287,42 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vylúčení o nevyčerpané finančné
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 39.712,22 Eur,
- bol použitý na vysporiadanie zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 278.940,77 Eur,
- zostatok prebytku hospodárenia vo výške 218.634,43 Eur navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu.
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V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v celkovej sume 33.202,73 Eur, a to na:
- prenesený výkon v oblasti školstva (projekt „V Základnej škole úspešnejší“) v
sume 15.777,60 Eur,
- podporu rozvoja športu na rok 2019 (nákup športovej výbavy) v sume 204,15 Eur,
- podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa („dotácia na stravu“) v zmysle
zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v sume 17.220,98
Eur.
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa
ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 6.509,49 Eur,
ktoré je možné použiť 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.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
218.634,43 Eur.

7.3 ROZPOČET NA ROKY 2020 - 2022

PRÍJMY CELKOM

Skutočnosť
Rozpočet na
k 31.12.2019
rok 2020
2.562.970,87 2.058.781,00

Rozpočet
na rok 2021
2.035.481,00

Rozpočet
na rok 2022
2.035.481,00

z toho :

OBEC
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
ZŠ s MŠ
Bežné príjmy - RO
s právnou subjektivitou
Kapitálové príjmy – RO
s právnou subjektivitou
Finančné príjmy – RO
s právnou subjektivitou

VÝDAVKY CELKOM

2.434.725,96

1.968.264,00

1.944.964,00

1.944.964,00

1.925.574,97
426.858,32
82.292,67

1.950.784,00
17.480,00
0,00

1.944.964,00
0,00
0,00

1.944.964,00
0,00
0,00

128.244,91

90.517,00

90.517,00

90.517,00

121.478,35

77.369,00

77.369,00

77.369,00

0,0

0,00

0,00

0,00

6.766,56

13.148,00

13.148,00

13.148,00

Rozpočet
na rok 2021
1.956.889,00

Rozpočet
na rok 2022
1.956.889,00

Skutočnosť Rozpočet na
k 31.12.2019
rok 2020
2.304.624,22 2.019.547,00

z toho :

OBEC
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
ZŠ s MŠ
Bežné výdavky - RO
s právnou subjektivitou
Kapitálové výdavky – RO
s právnou subjektivitou

1.061.977,15

681.007,00

618.349,00

618.349,00

485.593,20
208.383,95
368.000,00

539.582,00
141.425,00
0,00

534.599,00
83.750,00
0,00

534.599,00
83.750,00
0,00

1.242.647,07

1.338.540,00

1.338.540,00

1.338.540,00

1.227.666,51

1.338.540,00

1.338.540,00

1.338.540,00

14.980,56

0,00

0,00

0,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
8.1 MAJETOK
a) ZA MATERSKÚ ÚČTOVNÚ JEDNOTKU
Majetok spolu

001

Skutočnosť
k 31.12.2018
6.277.287,69

Neobežný majetok spolu

002

3.827.556,80

3.905.246,38

Dlhodobý nehmotný majetok

003

44.533,85

41.603,74

Dlhodobý hmotný majetok

011

3.509.740,74

3.590.360,43

Dlhodobý finančný majetok

024

273.282,21

273.282,21

Obežný majetok spolu

033

2.443.884,12

2.586.379,38

z toho :
Zásoby

034

16.497,12

19.367,72

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

040

2.074.754,76

2.051.437,13

Dlhodobé pohľadávky

048

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

060

6.821,55

9.215,90

Finančné účty

085

345.810,69

506.358,63

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

098

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

104

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

110

5.846,77

5.951,14

Majetok spolu

001

Skutočnosť
k 31.12.2018
6.386.064,97

Skutočnosť
k 31.12.2019
6.653.956,33

Neobežný majetok spolu

002

5.927.815,73

5.980.079,19

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

003

44.533,85

41.603,74

Dlhodobý hmotný majetok

012

5.609.999,67

5.665.193,24

Dlhodobý finančný majetok

025

273.282,21

273.282,21

Obežný majetok spolu

035

450.325,97

665.344,08

z toho :
Zásoby

036

17.471,46

20.149,22

Zúčtovanie medzi subjektami VS

042

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

050

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

063

6.821,55

9.215,90

Finančné účty

088

426.032,96

635.978,96

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

101

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

107

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

113

7.923,27

8.533,06

Názov

Skutočnosť
k 31.12.2019
6.497.576,90

b) ZA KONSOLIDOVANÝ CELOK
Názov
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ANALÝZA významných položiek z účtovnej závierky za konsolidovaný celok:
Najvýznamnejšie PRÍRASTKY vznikli v rámci NEOBEŽNÉHO MAJETKU:
a) Dlhodobý nehmotný majetok
- na účte 013 – obstaranie softvéru – webová stránka obce vrátane rozšírenia o balík GDPR +
SSL a prepojenia úradnej tabule na CUET v celkovej hodnote 3.036,00 Eur.
b) Dlhodobý hmotný majetok
- na účte 021 – asfaltovanie miestnych komunikácií v sume 137.881,88 Eur (MK Roveň
„Litvák M.-Úradník P.“, MK Školská „Hušla P.-Romaňák R.“, Parkovisko a chodník pri Š, MK
Južná „Rapšík M.-Svetlošáková A.“ a MK Pod Grapou „Čeveň M.-Meško Š.“), miestne
komunikácie vysypané a zhutnené štrkom v celkovej sume 70.900,91 Eur (Ul. Chotárna
„Basár J.-Večerek Ľ.“, Ul. Západná „Laššák Z.-Tylka P.“, Ul. Chotárna „Matušák P.-Klinovský
M.“, Ul. Školská „Roveň: Ondreják Ľ.-Matejíčková J.“ a Ul. Plátennícka „Voška M.-Zábeľ D.“),
rozšírenie vodovodnej siete v sume 59.961,83 Eur (lokalita Grúň), vybudovanie altánku pri
materskej škole v sume 5.850,56 Eur, rozšírenie verejného osvetlenia v sume 5.556,35 Eur
(Ul. Západná) a vybudovanie malej kompostárne s oplotením v sume 1.183,53 Eur.
− na účte 022 – technické zhodnotenie kamerového systému v obci v sume 3.115,05 Eur
a nákup prístrojov a techniky do školskej jedálne v celkovej sume 8.610,00 Eur.
− na účte 023 – nákup osobného motorového vozidla Škoda Kodiaq na obec v celkovej sume
34.699,00 Eur a osobného motorového vozidla Peugeot Expert Combi vrátane zimných
pneumatík v celkovej sume 20.510,00 Eur.
− na účte 031 – obstaranie pozemkov v celkovej sume 1.628,16 Eur (MK Roveň „Krivánik,
Kviatek, Bahleda“, Ul. Slnečná „Úradník S.-Bolibruch M.“, Ul. Západná „Laššák Z.-Šatan S.“,
Ul. Kunova „Kubánek J.-Zemenčíková N.“, Ul. Plátennícka „Katrák P.-Zábeľová A.“ a Ul.
Chotárna „Basár J.-po kostol“).
b) Finančné účty
− na účte 221 – nárast finančných prostriedkov na bankových účtoch oproti roku 2018 o sumu
209.946,00 Eur a to z dôvodu ukončenia realizácie 3 finančne náročných projektov v rámci
EÚ v predchádzajúcom účtovnom období.
Najvýznamnejšie ÚBYTKY vznikli v rámci NEOBEŽNÉHO a OBEŽNÉHO MAJETKU:
a) Dlhodobý hmotný majetok
− na účte 023 – odovzdanie do správy ZŠsMŠ vozidlo Peugeot Expert Combi v celkovej sume
19.990,00 Eur.

8.2 ZDROJE KRYTIA
a) ZA MATERSKÚ ÚČTOVNÚ JEDNOTKU
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

115

Skutočnosť
k 31.12.2018
6.277.287,69

Skutočnosť
k 31.12.2019
6.497.576,90

Vlastné imanie

116

2.862.367,97

3.120.277,21

z toho :
Oceňovacie rozdiely

117

0,00

0,00

Fondy

120

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

123

2.862.367,97

3.120.277,21

Záväzky

126

407.826,87

45.949,92

z toho :
Rezervy

127

960,00

1.020,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

132

0,00

17.425,13
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Dlhodobé záväzky

140

355,43

630,68

Krátkodobé záväzky

151

38.511,44

26.874,11

Bankové úvery a výpomoci

173

368.000,00

0,00

Časové rozlíšenie

180

3.007.092,85

3.331.349,77

Vlastné imanie a záväzky spolu

118

Skutočnosť
k 31.12.2018
6.386.064,97

Skutočnosť
k 31.12.2019
6.653.956,33

Vlastné imanie

119

2.862.645,05

3.120.770,31

z toho :
Oceňovacie rozdiely

120

0,00

0,00

Fondy

123

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

126

2.862.645,05

3.120.770,31

Záväzky

130

500.136,19

182.804,67

z toho :
Rezervy

131

960,00

1.020,00

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

136

5.916,00

33.202,73

Dlhodobé záväzky

144

2.633,53

3.516,52

Krátkodobé záväzky

156

122.626,66

145.065,42

Bankové úvery a výpomoci

178

368.000,00

0,00

Časové rozlíšenie

185

3.023.283,73

3.350.381,35

b) ZA KONSOLIDOVANÝ CELOK
Názov

ANALÝZA významných položiek z účtovnej závierky za konsolidovaný celok:
•

CELKOVÝ POKLES ZÁVÄZKOV o súhrnnú sumu 317.331,52 Eur

Najvýraznejší PRÍRASTOK v rámci evidovaných ZÁVÄZKOV vznikol:
a) Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy – nárast celkovo o sumu 27.826,73 Eur,
z toho najmä:
− na účte 357 – nárast oproti roku 2018 celkovo o sumu 27.286,73 Eur, ktorý vznikol z
dôvodu vyššieho zostatku nevyčerpaných prostriedkov poskytnutých zo ŠR na prenesený
výkon štátnej správy - v oblasti školstva k projektu „V Základnej škole úspešnejší“,
nevyčerpania poskytnutej dotácie na stravu z ÚPSVaR na bezplatné stravovanie a tiež
dotácie z Úradu vlády SR na športovú výbavu pre TJ Tatran Klin.
b) Krátkodobé záväzky – nárast celkovo o sumu 22.438,76 Eur, z toho najmä:
− na účte 321 – nárast o sumu 5.675,88 Eur a to z dôvodu vyššej sumy neuhradených faktúr ku
koncu účtovného obdobia,
− na účtoch 331, 336 a 342 (záväzky voči zamestnancom, orgánom SP, ZP a daň zo mzdy) nárast celkovo o sumu 17.363,71 Eur.
Najvýraznejší ÚBYTOK v rámci evidovaných ZÁVÄZKOV vznikol:
a) Bankové úvery a výpomoci – pokles o sumu 368.000,00 Eur, a to konkrétne:
− na účte 461 – obec splatila bankový úver zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. na
prefinancovanie projektu „Turistika bez hraníc – rozvoj poľsko-slovenského turistického
chodníka z Jeleśne do Klina“ realizovaného v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v celkovej sume 368.000,00 Eur.
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8.3 POHĽADÁVKY
a) ZA MATERSKÚ ÚČTOVNÚ JEDNOTKU
POHĽADÁVKY

Zostatok
k 31.12.2018

Zostatok
k 31.12.2019

spolu:
Pohľadávky do lehoty splatnosti

6.821,55
6.300,02

9.215,90
8.988,20

Pohľadávky po lehote splatnosti

521,53

227,70

Zostatok
k 31.12.2018

Zostatok
k 31.12.2019

spolu:
Pohľadávky do lehoty splatnosti

6.821,55
6.300,02

9.215,90
8.988,20

Pohľadávky po lehote splatnosti

521,53

227,70

b) ZA KONSOLIDOVANÝ CELOK
POHĽADÁVKY

Z toho: Ostatné pohľadávky (315): 223,57 Eur (2018), 1.269,55 Eur (2019)
Pohľadávky z nedaňových príjmov (318): 1.778,45 Eur (2018), 2.079,65 Eur (2019)
Pohľadávky z daňových príjmov (319): 327,73 Eur (2018), 158,00 Eur (2019)
Iné pohľadávky (378) : 50,00 Eur (2018), 50,00 Eur (2019)
Spojovací účet (396) - Združenie SOÚ Zákamenné: 4.441,80 Eur (2018), 5.658,70 Eur (2019)

ANALÝZA významných položiek z účtovnej závierky za konsolidovaný celok:
•

CELKOVÝ NÁRAST POHĽADÁVOK o súhrnnú sumu 2.394,35 Eur

Najvýraznejší PRÍRASTOK a ÚBYTOK v rámci evidovaných POHĽADÁVOK vznikol:
a) Krátkodobé pohľadávky
− na účte 315 – nárast vznikol z dôvodu vyšších preplatkov za elektrickú energiu za rok 2019
od spoločnosti BCF s.r.o. (dobropisové faktúry – verejné osvetlenie a kultúrny dom),
− na účte 318 – nárast odberateľských faktúr (vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2019
nájomníkom – Klinstav s.r.o. a Urbár pozemkové spoločenstvo o sumu 291,43 Eur oproti
minulému roku), vznik pohľadávky za opatrovateľskú službu za 12/2019 v sume 135,00 Eur
ale zároveň pokles pohľadávok za výherné automaty o sumu 1,13 Eur a pohľadávok za
vývoz PDO o sumu 123,46 Eur,
− na účte 396 – nárast vznikol z dôvodu navýšenia príspevku na činnosť Spoločného obecného
úradu Zákamenné a zároveň zníženia ich nákladov.
− na účte 319 – pokles vznikol z dôvodu zníženia nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti oproti
predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

8.4 ZÁVÄZKY
a) ZA MATERSKÚ ÚČTOVNÚ JEDNOTKU
Záväzky
spolu:
Záväzky do lehoty splatnosti - dlhodobé
- krátkodobé
Záväzky po lehote splatnosti - dlhodobé
- krátkodobé

Zostatok
k 31.12. 2018

Zostatok
k 31.12.2019

38.866,87
355,43
38.511,44
0,00
0,00

27.504,79
630,68
26.634,48
0,00
239,63
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Z toho: Dlhodobé záväzky (472 – Sociálny fond): 340,43 (2018), 630,68 Eur (2018), (479 –
Ostatné dlhodobé záväzky): 15,00 Eur (2018) , 0,00 Eur (2019)
Krátkodobé záväzky (321 – Dodávatelia): 8.582,40 Eur (2018), 14.258,28 Eur (2019), (479 –
Ostatné záväzky): 250,00 Eur (2018), 15,00 Eur (2019), (379 - Iné záväzky): 237,38 Eur (2018),
343,61 Eur (2019) ; (331, 336 a 342 - Záväzky z miezd): 29.441,66 Eur (2018), 12.257,22 Eur (2019).

b) ZA KONSOLIDOVANÝ CELOK
Záväzky
spolu:
Záväzky do lehoty splatnosti - dlhodobé
- krátkodobé
Záväzky po lehote splatnosti - dlhodobé
- krátkodobé

Zostatok
k 31.12. 2018

Zostatok
k 31.12. 2019

125.260,19
2.633,53
122.626,66
0,00
0,00

148.581,94
3.516,52
144.825,79
0,00
239,63

Z toho: Dlhodobé záväzky (472 – Sociálny fond): 2.566,10 Eur (2018), 3.464,09 Eur (2018), (479 –
Ostatné dlhodobé záväzky): 15,00 Eur (2018) , 0,00 Eur (2019), (379 – Iné záväzky): 52,43 Eur (2018) ,
52,43 Eur (2019)
Krátkodobé záväzky (321 – Dodávatelia): 8.582,40 Eur (2018), 14.258,28 Eur (2019), (324 Prijaté preddavky): 12.034,62 Eur (2018), 12.441,99 Eur (2019), (479 – Ostatné záväzky): 250,00
Eur (2018), 15,00 Eur (2019), (379 - Iné záväzky): 904,75 Eur (2018), 1.132,11 Eur (2019) ; (331, 333,
336 a 342 - Záväzky z miezd): 100.004,33 Eur (2018), 117.218,04 Eur (2019), (372 – Transfery
a ostatné zúčtovania so subjektami mimo VS): 850,56 Eur (2018), 0,00 Eur (2019).
,

ANALÝZA významných položiek z účtovnej závierky za konsolidovaný celok:
•

CELKOVÝ NÁRAST ZÁVÄZKOV o súhrnnú sumu 23.321,75 Eur

Najvýraznejší PRÍRASTOK a ÚBYTOK v rámci evidovaných ZÁVÄZKOV vznikol:
a) Krátkodobé záväzky
− na účte 321 – nárast vznikol z dôvodu vyššej sumy neuhradených faktúr ku koncu účtovného
obdobia,
− na účte 331 – nárast miezd zamestnancov v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p.,
− na účte 336 - nárast odvodov do SP a ZP z dôvodu nárastu miezd zamestnancov,
− na účte 342 – nárast dane z príjmu (zo mzdy) z dôvodu nárastu miezd zamestnancov,
− na účte 372 – pokles z dôvodu vyčerpania celej sumy darov prijatých od fyzických
a právnických osôb.

9. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj NÁKLADOV a VÝNOSOV za
materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) ZA MATERSKÚ ÚČTOVNÚ JEDNOTKU
Názov
NÁKLADY

064

Skutočnosť
k 31.12.2018
1.020.637,78

Skutočnosť
k 31.12.2019
1.110.322,94

50 – Spotrebované nákupy

001

87.516,45

58.064,70

51 – Služby

006

144.495,84

137.303,76

52 – Osobné náklady

011

196.214,34

222.950,57
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53 – Dane a poplatky

017

377,36

437,96

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

021

19.115,14

9.617,47

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

029

99.587,63

116.923,69

040

5.851,37

6.754,06

57 – Mimoriadne náklady

049

0,00

0,00

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
59 – Dane z príjmov

054

467.215,26

558.065,13

136

264,39

205,60

VÝNOSY

134

1.224.324,77

1.368.232,18

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

065

1.227,69

910,00

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb

069

0,00

0,00

62 – Aktivácia

074

607,07

414,85

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

079

977.857,65

1.073.795,40

64 – Ostatné výnosy

083

29.647,47

16.891,34

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

090

1.465,21

985,55

100

1.391,84

1.151,97

67 – Mimoriadne výnosy

109

0,00

0,00

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/

124

212.127,84

274.083,07

138

+203.686,99

+257.909,24

Kladný hospodársky výsledok za rok 2018 v sume 203.686,99 EUR bol v roku 2019 zúčtovaný
na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Celkové NÁKLADY obce oproti roku 2018 vzrástli o 89.685,16 Eur (t.j. cca. +8,79 %).
Najvýraznejšie zvýšenie bolo na účtoch:
− 52 – Osobné náklady zvýšenie spolu o 26.736,23 Eur – nárast mzdových nákladov
z dôvodu vyššieho počtu zamestnancov ako aj zvýšenia stupníc platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zvýšenia priemernej mzdy v NH.
− 55 – Odpisy, rezervy a opravné položky zvýšenie o 17.336,06 Eur - vyššie náklady na
odpisy novo zaradeného dlhodobého nehmotného majetku - softvér (webová stránka obce
vrátane balíka GDPR + SSL a prepojenia úradnej tabule na CUET), a novo zaradeného
dlhodobého hmotného majetku - miestne komunikácie, rozšírenie vodovodu, vybudovanie malej
kompostárne, rozšírenie verejného osvetlenia, technické zhodnotenie kamerového systému v obci a
nákup osobného motorového vozidla.

− 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov zvýšenie celkovo o 90.849,87 Eur vyššie náklady na originálne kompetencie pre MŠ, ŠJ, ŠKD, mimoškolské aktivity a ostatné
náklady z príjmov ZŠsMŠ vrátane školskej jedálne, taktiež zvýšenie nákladov na transfery
subjektom VS (SOÚ Zákamenné, CVČ Námestovo a Trstená), subjektom mimo VS (TJ
TATRAN Klin a Spišská katolícka charita) ako aj nárast ostatných transferov (jednotlivcom novonarodeným deťom v zmysle platného VZN).
Najvýraznejšie zníženie bolo na účtoch:
− 50 – Spotrebované nákupy zníženie celkovo o 29.451,75 Eur - celkové zníženie spotreby
materiálu ako kancelárskych, čistiacich, hygienických a dezinfekčných potrieb, materiálu na
opravu a údržbu majetku vo vlastníctve obce vo vlastnej réžii /t.j. budovy obce, MR, VO, VP,
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vozidlá, kosačky a ostatný majetok/, nižšie náklady na obstaranie palív a olejov do kosačiek,

krovinorezov, uhlia na vykurovanie, štrkov a posypového materiálu na MK, materiálu na
vybavenie kuchynky KD, či materiálu obstarávaného v rámci realizovaných projektov
prostredníctvom cezhraničnej spolupráce. V rámci ostatného materiálu nedošlo oproti
predchádzajúcemu obdobiu k výrazným zmenám v hodnote obstarania. Taktiež došlo
k menšiemu zníženiu spotreby energií (elektrická energia, voda).
− 51 – Opravy a udržiavanie zníženie celkovo o 7.192,08 Eur – nakoľko v roku 2018 obec
realizovala nákladnejšiu údržbu budovy dolnej MŠ v celkovej výške 67.700,17 Eur, pričom
v tomto účtovnom období boli vyššie náklady vynaložené na „Opravu strechy na budove
hornej MŠ“ v sume 37.902,00 Eur, jesennú regeneráciu futbalového ihriska TJ Tatran Klin
v sume 4.680,00 Eur a opravu štátnej cesty v obci Klin v úseku od p. Gábora po p. Motyku
v sume 10.810,80 Eur. Náklady na opravy a údržbu ostatného majetku neboli oproti
predchádzajúcemu obdobiu s výraznejším rozdielom.
− 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť zníženie celkovo o 9.497,67 Eur – nižšie
náklady na realizované akcie a podujatia obce ako aj na realizované projekty v rámci
cezhraničnej spolupráce („Cyklocesta“ a „Poľsko-slovenské podujatia“).
Na ostatných nákladových účtoch boli rozdiely oproti predchádzajúcemu obdobiu iba
minimálne.
Celkové VÝNOSY obce oproti roku 2018 vzrástli o 143.907,41 Eur (t.j. cca. +11,75%).
Najvyššou výnosovou položkou v roku 2019 boli daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov,
ktoré tvorili cca. 78,48 % z celkovej sumy výnosov obce. Poukázaný podiel na dani z príjmov
zo štátneho rozpočtu oproti roku 2018 vzrástol o 94.063,24 Eur, t.j. cca. +10,27 %.
Najvýraznejšie zvýšenie bolo na účtoch:
− 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov zvýšenie celkovo o 95.937,75 Eur - nárast
výnosu z podielu na dani z príjmov zo ŠR, dane z nehnuteľnosti a psa, ako aj výnosov
z poplatkov (poplatky za PDO).
− 69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených
obcou alebo VÚC zvýšenie celkovo o 61.955,23 Eur - nárast výnosov samosprávy z bežných
transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy, výnosov z bežných a kapitálových
transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy (projekt „Cyklocesta“ a mikroprojekt
v rámci cezhraničnej spolupráce PL-SK) ako aj výnosov samosprávy z odvodu rozpočtových
príjmov rozpočtovej organizácie (príjmy Základnej školy s materskou školou Klin).
Výrazné zníženie výnosov vzniklo na účtoch:
− 64 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti zníženie celkovo o 12.756,13 Eur –
najvýraznejší pokles na ostatných výnosoch z prevádzkovej činnosti a to z dôvodu, že v roku
2018 obec bezodplatne previedla pozemky z SPF – Cyklocesta a zo ŠR – pri hornej
materskej škole v celkovej sume 14.844,94 Eur. Naopak nárast vznikol na tržbách z predaja
dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (pozemky – osobitný zreteľ) a predaja
materiálu (predaj publikácie o obci Klin).
Na ostatných výnosových účtoch boli rozdiely oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu iba
minimálne a v nevýznamnej sume.
b) ZA KONSOLIDOVANÝ CELOK
Názov

NÁKLADY

065

Skutočnosť
k
31.12. 2018
1.675.016,04

Skutočnosť
k
31.12.2019
1.866.519,65

50 – Spotrebované nákupy

001

206.843,09

188.251,46

51 – Služby

006

182.331,52

180.579,99

52 – Osobné náklady

011

1.079.897,93

1.274.657,08
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53 – Dane a poplatky

017

434,36

549,76

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

021

20.431,70

9.617,47

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

029

157.159,34

176.903,91

040

8.222,99

9.614,49

57 – Mimoriadne náklady

050

0,00

0,00

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
59 – Dane z príjmov

055

19.415,30

26.118,92

138

279,81

226,57

VÝNOSY

136

1.879.186,94

2.124.644,91

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

066

78.406,67

69.195,57

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb

070

0,00

0,00

62 – Aktivácia

075

607,07

414,85

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

080

977.835,75

1.073.773,50

64 – Ostatné výnosy

084

34.578,97

18.608,92

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

091

1.465,21

985,55

101

1.391,84

1.151,97

67 – Mimoriadne výnosy

111

0,00

0,00

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/

126

784.901,43

960.514,55

140

+204.170,90

+258.125,26

Za rok 2019 obec v konsolidovanom výkaze ziskov a strát po všetkých úpravách a vylúčeniach
vykázala kladný výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok vo výške 258.125,26 Eur, čo
predstavuje oproti roku 2018 nárast o 53.954,36 Eur (t.j. nárast cca. o +26,42 %).
Celkové NÁKLADY za konsolidovaný celok boli v roku 2019 oproti predchádzajúcemu
účtovnému obdobiu vyššie o 191.503,61 Eur (t.j. nárast cca. o +11,43 %).
Najvýraznejší nárast v rámci konsolidovaného celku vznikol na nasledovných účtoch:
− 52 – Osobné náklady zvýšenie spolu o 194.759,15 Eur – z dôvodu nárastu počtu
zamestnancov obce aj ZŠsMŠ ako aj mzdových nákladov (zvýšenie stupníc platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, priemernej mzdy v národnom hospodárstve)
a s tým súvisiacich nákladov na zákonné a ostatné poistenie (zdravotné, sociálne, DDP).
− 55 – Odpisy, rezervy a opravné položky zvýšenie o 19.744,57 Eur - vyššie náklady na
odpisy novo zaradeného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (okrem už
spomenutého v rámci obce aj vybudovanie altánku pri MŠ a nákup osobného motorového vozidla ZŠsMŠ).

− 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov, kde došlo k nárastu celkovo o sumu
6.703,62 Eur.
Najvýraznejšie zníženie v rámci konsolidovaného celku vzniklo na účte:
− 50 – Spotrebované nákupy, kde došlo k zníženiu celkovo o sumu 18.591,63 Eur – pričom
náklady na spotrebované nákupy v obci klesli a v ZŠsMŠ naopak stúpli, a náklady na energie
mierne poklesli u oboch.

− 51 – Služby došlo celkovo k zníženiu o sumu 1.751,53 Eur – pričom náklady na opravy
a udržiavanie majetku sa celkovo znížili (z toho v obci klesli a v ZŠsMŠ stúpli), naopak
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náklady na cestové stúpli výraznejšie najmä v ZŠsMŠ, a náklady na reprezentáciu a ostatné
služby stúpi najviac v obci (v ZŠsMŠ došlo k ich poklesu).
− 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť došlo celkovo k zníženiu o sumu 10.814,23
Eur - pokles nákladov aj v obci aj v ZŠsMŠ.
Celkové VÝNOSY boli v roku 2019 vyššie o 245.457,97 Eur (t.j. nárast cca. o +13,06%).
Výrazné zvýšenie v rámci konsolidovaného celku vzniklo na nasledovných účtoch:
− 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov nárast celkovo o 95.937,75 Eur – najmä
z dôvodu vyššieho výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve.
− 69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených
obcou alebo VÚC nárast spolu o 175.613,12 Eur – predovšetkým vyššie výnosy z bežných
transferov zo štátneho rozpočtu v ZŠsMŠ (normatívne, nenormatívne finančné prostriedky)
a v obci nárast výnosov z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy
ako aj bežných a kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy.
Najvýraznejšie zníženie v rámci konsolidovaného celku vzniklo na účte:
− 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar, kde došlo celkovo k zníženiu výnosov o 9.211,10 Eur
– pokles tržieb z predaja služieb v obci (vyhlasovanie rozhlasom a poškodený inventár) aj
v ZŠsMŠ (tržby z predaja služieb v školskej jedálni).
− 64 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti zníženie celkovo o 15.970,05 Eur – výrazný
pokles ostatných výnosov v obci z dôvodu bezodplatného prevodu pozemkov ako aj
v ZŠsMŠ, naopak mierny nárast tržieb z predaja majetku a materiálu v obci.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 PRIJATÉ GRANTY A TRANSFERY
V roku 2019 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY SPOLU:
1. BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY SPOLU:
OBEC - Bežné granty a transfery
MDVaRR SR
PVŠS - Cestné hospodárstvo
Okresný úrad ŽP Žilina
PVŠS - Životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR
PVŠS - REGOP (evidencia obyvateľstva)
Ministerstvo vnútra SR
PVŠS – Register adries
Okresný úrad NO
PVŠS – Voľby PREZIDENTA
Okresný úrad NO
PVŠS – Voľby do EÚ PARLAMENTU
Okresný úrad NO
PVŠS – Záchranné práce (MV SR)
Ministerstvo financií SR
Oprava strechy v Materskej škole – havarijný stav
Úrad vlády SR
Športová výbava (TJ Tatran Klin)
ÚPSVaR Námestovo
Chránené pracovisko §60 (rozvoj obce)
ÚPSVaR Námestovo
Chránené pracovisko §60 (OcÚ)
ÚPSVaR Námestovo
AČ formou dobrovoľníckej činnosti §52
ÚPSVR Námestovo
Osobitný príjemca – prídavky na deti
MPRV SR
Projekt „Cyklocesta“ (EFRR, ŠR – 10%)
Dobrovoľná PO SR
Materiálno-technické vybavenie DHZO
Gmina Jeleśnia
Projekt „Cyklocesta“ (EFRR, EÚ – 85%)
Žilinský samosprávny kraj Mikroprojekt „PL-SK“ (EFRR, EÚ – 85%)
Žilinský samosprávny kraj Kultúrna akcia „Vianoce našimi očami“

Suma prijatých
prostriedkov v €

1.316.314,85
890.246,53
69.237,58
104,89
226,97
801,24
66,00
2.319,56
731,36
8.102,99
13.500,00
3.000,00
5.315,89
4.073,21
312,24
73,02
1.930,38
3.000,00
17.216,69
7.963,14
500,00
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OBEC (pre ZŠ s MŠ) - Bežné granty a transfery
Okresný úrad Žilina
Školstvo – normatívne prostriedky
Okresný úrad Žilina
Vzdelávacie poukazy ZŠ s MŠ
Okresný úrad Žilina
Asistent učiteľa ZŠ s MŠ
Okresný úrad Žilina
Príspevok na učebnice ZŠ s MŠ
Okresný úrad Žilina
Škola v prírode ZŠ s MŠ
Okresný úrad Žilina
Lyžiarsky kurz ZŠ s MŠ
Okresný úrad Žilina
Príspevok MŠ (PREDŠKOLÁCI – výchova a vzdelávanie)
ÚPSVaR Námestovo
Dotácia ÚPSVaR - Stravné
ÚPSVaR Námestovo
Dotácia ÚPSVaR– Školské potreby (deti v HN)
ZŠ s MŠ - Bežné granty a transfery
ÚPSVaR Námestovo
Podpora vytvárania prac.miest (CHP, AČ - 111)
MPSVaR SR
Projekt „V ZŠ úspešnejší“ (1AC1, 1AC2)
Fyzické a právnické osoby Dary
2. KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY SPOLU:
OBEC - Kapitálové granty a transfery
MPRV SR
Projekt „Cyklocesta“ (EFRR, ŠR – 10%)
Gmina Jeleśnia
Projekt „Cyklocesta“ (EFRR, EÚ – 85%)

765.044,40
667.894,00
10.022,00
25.595,00
1.448,00
3.200,00
4.500,00
7.082,00
45.187,20
116,20
55.964,55
5.406,01
49.305,60
1.252,94
426.068,32
426.068,32
44.849,30
381.219,02

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) OBEC
V rámci bežných grantov a transferov to boli:
− transfery pre ZŠ s MŠ na prenesený výkon štátnej správy – normatívne a nenormatívne
finančné prostriedky vo výške 719.741,00 Eur,
− dotácie z ÚPSVaR Námestovo na stravné a školské potreby vo výške 45.303,40 Eur,
− dotácie z ÚPSVaR Námestovo na podporu vytvárania pracovných miest – Chránené
pracovisko (CHP) a aktivačná činnosť (AČ) v obci v celkovej v sume 9.701,34 Eur,
− NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ŠR - 10%) a Gminy Jeleśnia
(EÚ – 85%) na projekt „Cyklocesta“ v sume 19.147,07 Eur (EFRR),
− dotácia z Ministerstva financií SR na opravu strechy v Materskej škole – havarijný stav
v sume 13.500,00 Eur,
− dotácia z Ministerstva vnútra SR na prenesený výkon štátnej správy – záchranné práce počas
zimnej kalamity v sume 8.102,99 Eur,
− NFP zo Žilinského samosprávneho kraja na mikroprojekt v rámci cezhraničnej spolupráce
„PL-SK“ na kultúrno–spoločenské akcie v celkovej sume 7.963,14 Eur,
− dotácie na prenesený výkon štátnej správy - cestné hospodárstvo, životné prostredie,
REGOP, register adries a voľby prezidenta a do EÚ parlamentu v sume 4.250,02 Eur,
− transfer z Úradu vlády SR na nákup športovej výbavy pre deti TJ Tatran Klin v sume
3.000,00 Eur,
− transfer z Dobrovoľnej PO SR na materiálno-technické vybavenie DHZO – 3.000,00 Eur,
− dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja na kultúrno-spoločenskú akciu „Vianoce našimi
očami“ v sume 500,00 Eur.
V rámci kapitálových grantov a transferov to bola:
− NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ŠR - 10%) a Gminy Jeleśnia
(EÚ – 85%) na projekt „Cyklocesta“ v sume 426.068,32 Eur (EFRR).
b) ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA
− dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na projekt „V Základnej škole
úspešnejší“ vo výške 49.305,60 Eur,
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− dotácie z ÚPSVaR Námestovo na podporu vytvárania pracovných miest - Chránené
pracovisko (CHP) a aktivačná činnosť (AČ) v ZŠ s MŠ v celkovej výške 5.406,01 Eur,
− dary od fyzických a právnických osôb v celkovej sume 1.252,94 Eur.
Všetky prijaté granty a transfery v roku 2019 boli účelovo určené a použité na vymedzený účel.

10.2 POSKYTNUTÉ DOTÁCIE
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v súlade s VZN č. 30/2017 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Klin právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú
sídlo, alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území
obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce na podporu všeobecne prospešných služieb
a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Telovýchovná
TATRAN Klin
Peter Triebeľ

jednota bežné výdavky na športové aktivity futbalového
oddielu a hokejového klubu
bežné výdavky na podujatia a akcie „Pochovávanie
basy, Kliňanská heligónka a Kliňanský kotlík“
konané v dňoch 03.03.2019, 14.07.2019 a 06.10.2019
Občianske
združenie bežné výdavky na zabezpečenie zdravotného
ORLOVŇA Klin
cvičenia pre občanov obce Klin v roku 2019

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v EUR

16.400,00
2.000,00

300,00

V roku 2019 poskytla obec zo svojho rozpočtu aj dotácie v zmysle § 7 ods. 2 zákona č.583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov pre subjekty verejnej správy.
Prijímateľ dotácie

Mesto Námestovo
Mesto Trstená

Účelové určenie dotácie

CVČ Maják na voľno-časové aktivity deti a mládež
obce Klin
Centrum voľného času Trstená

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v EUR

1.065,00
15,30

10.3 VÝZNAMNÉ INVESTIČNÉ AKCIE V ROKU 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
a) OBEC
− Nákup osobných motorových vozidiel - Škoda Kodiaq pre obec a Peugeot Combi Expert,
ktoré bolo následne odovzdané do správy Základnej školy s materskou školou Klin.
− Prípravná projektová dokumentácia – na miestne komunikácie, kanalizáciu, verejné
osvetlenie a projekt „Prístavbu kuchyne a jedálne ZŠsMŠ“.
− Vybudovanie miestnych komunikácií – zhutnené štrkom (Ul. Chotárna „Matušák P.Klinovský M.“, Ul. Školská „časť Roveň: Ondreják Ľ.-Matejíčková J.“ a Ul. Plátennícka
„Voška M.-Zábeľ D.“) a asfaltované (MK Južná „Rapšík M.-Svetlošáková A.“ a MK Pod
Grapou „Červeň M.-Meško Š.“).
− Rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete – lokalita Grúň.
− Rozšírenie verejného osvetlenia - Ul. Západná.
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b) ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA
Základná škola s materskou školou Klin obstarala v roku 2019 v rámci investícií:
− Altánok pri materskej škole.
− Nákup strojov a potrebných stravovacích zariadení do školskej jedálne z dôvodu
zabezpečenia bezplatného stravovania.
− Obstaranie nových zimných pneumatík na vozidlo Peugeot Combi expert.
Žiadne iné investičné akcie realizované neboli.

10.4 PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) OBEC
− Cyklotrasa v obci Klin (vybudovanie chodníka, dažďovej kanalizácie s rekonštrukciou cesty
III/2286,
− Zvýšenie bezpečnosti na križovatkách na ceste I/78 a úseku medzi obcami Klin –
Zubrohlava (križovatka ciest I/78 a III/2286),
− Zlepšenie kvality životného prostredia v obci Klin – lokalita Roveň (vybudovanie vodovodu,
kanalizácie a miestnych komunikácií),
− Rekonštrukcia zastávky na zvýšenie bezpečnosti chodcov v križovatke pri bývalej
prevádzke,
− Rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete s rekonštrukciou MK v existujúcej a novej
zástavbe v zmysle územného plánu,
− Predĺženie miestnych komunikácií (ciest) do lokalít novej výstavby v zmysle ÚPN,
− Rekonštrukcia rozhlasu a verejného osvetlenia s predĺžením do nových lokalít,
− Vybudovanie detského ihriska v obci Klin,
− Projekt „Wifi pre teba – Klin“.
b) ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA
− Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ - vybavenie odborných učební v ZŠ,
− Dobudovanie športového areálu pri Základnej škole s využiteľnosťou pre obyvateľov obce
(rekonštrukcia atletickej dráhy).

10.5 UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO
OBDOBIA
Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku
2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery.
V čase spracovania výročnej správy obec zaznamenala pokles príjmov z podielov na daniach
v správe štátu, nakoľko sa však situácia stále mení, nemožno úplne predvídať jej budúce účinky
a dopady.
Vedenie obce bude preto pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky
možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na obec, na jej občanov a
zamestnancov.
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10.6 VÝZNAMNÉ RIZIKÁ A
JEDNOTKA VYSTAVENÁ

NEISTOTY,

KTORÝM

JE

ÚČTOVNÁ

Obec v súčasnom období neeviduje žiadne významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná
jednotka vystavená a ktoré by mali podstatný vplyv na budúce hospodárenie obce.

Vypracoval:
Mgr. Mária Svetláková
účtovníčka obce

Schválil:
Karol Revaj
starosta obce

V Kline dňa 15.06.2020

PRÍLOHY:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
• Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz
ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
• Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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