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1. Úvodné slovo starostky obce
Vážení spoluobčania,
táto výročná správa našej obce má nám podať informácie o uplynulom roku. Rok 2017 bol pre
obec a obecný úrad opäť pracovne náročný. Nájsť optimálny model vo fungovaní samosprávy
nie je úloha jednoduchá. Ako starostka sa snažím svojou prácou prispieť k zveľaďovaniu našej
obce a jej majetku. Výročná správa Obce Klenov za rok 2017, ktorú Vám predkladám,
poskytuje reálny prehľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku. V
sledovanom roku obec plnila všetky úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení zákona
č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Ústavy Slovenskej
republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní
samosprávnych kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy. Spolieham sa
na aktívnu podporu a spoluprácu všetkých občanov, podnikateľov a ostatných organizácií
pôsobiacich na území obce, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky v skvalitňovaní podmienok
života pre nás všetkých.
V mesiaci január 2017 bola Obec Klenov Národným informačným strediskom Slovenskej republiky,
a.s. vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2016. 2926 slovenských
obcí a miest prešlo hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky
boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Analýza hodnotila efektívnosť narábania s
finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu
využívania a zhodnocovania majetku. Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s
vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj a pozitívne vyšli z tohto hodnotenia,
predstavuje 30,2%. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom
systéme udelená Pečať Rozvoja obcí a miest.
Obecné zastupiteľstvo v Klenove, po neúspešnom rokovaní so zástupcami Gréckokatolíckej
cirkvi ohľadom odkúpenia, resp. rekonštrukcie budovy Miestneho kultúrneho strediska, sa
rozhodlo o náhradnom riešení budovy kultúry a to v priestoroch bývalého Pohostinstva
vlastníka COOP Jednota Prešov, s.d.. V mesiaci marec obec z vlastných prostriedkov odkúpila
túto nehnuteľnosť a dala vypracovať projekt na jeho rekonštrukciu.
V marci 2017 bol do prevádzky spustený národný projekt DCOM /dátové centrum obcí a miest
/. Stabilizovali sa všetky procesy a služby tak, aby bola zabezpečená plynulá prevádzka. Avšak
k úspešnému elektronickému spracovaniu agendy v obciach je okrem informačného systému
DCOM potrebné zabezpečiť aj ďalšie administratívno-technické podmienky a to, elektronické
schránky obce, alebo zabezpečenie elektronických pečatí pre obce. K zvládnutiu tejto agendy
bolo v roku 2017 zorganizovaných niekoľko školení prostredníctvom prešovského regiónu aj
RVC Prešov, ktoré som absolvovala. Je to náročný proces, obzvlášť v malých obciach, kde na
všetko je starosta na čiastočný úväzok, prípadne referentka na čiastočný úväzok.
V mesiacoch apríl – september sa kosením a hrabaním pravidelne udržiavali verejné
priestranstvá obce, ako aj cintorín. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí
prišli pomôcť kosiť priestory cintorína a taktiež ženám, ktoré pomohli pohrabať priestory
„Panskej záhrady“.
V mesiaci apríl Občianske združenie Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc so sídlom v Prešove
začalo v obci Klenov s realizáciou projektu výstavba oddychovej zóny „Za dziaka“. Realizáciu
projektu zabezpečovali klienti a pracovníci z domova na Pol ceste D-partner v Prešove
a dobrovoľníci z našej obce. Projekt bol ukončený v mesiaci november. Vybudovaním tejto
oddychovej zóny a jazierka došlo k zveľadeniu, skrášleniu a spríjemneniu cesty k miestnemu
cintorínu, alebo aj prechádzky k tzv. „Úbočiu“. Nevyužitá a zanedbaná roklina sa využila na
oddychovú zónu pre všetky vekové kategórie. Touto cestou sa chcem poďakovať manželom
Klimekovým, ktorí svojou láskou k našej obci a hlavne vášňou a úctou k prírode skrášlili časť
životného prostredia našej malebnej obce.
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Od júna 2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov poskytuje obci príspevok na
podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z.
o službách zamestnanosti v z.n.p. Vytvorilo sa jedno pracovné miesto (pracovník údržby)
a prijal sa do pracovného pomeru znevýhodnený uchádzač o zamestnanie vedený v evidencii
uchádzačov o zamestnanie v Prešove na dobu určitú do 28.02.2018.
V mesiaci júl poslanci obecného zastupiteľstva pripravili akciu pre všetky deti nachádzajúce sa
v našej obci pod názvom „Hurá prázdniny“. Každým rokom je táto akcia sprevádzaná
rozprávkovou bytosťou a v tomto roku ju sprevádzala Snehulienka a 7 trpaslíkov. Chcela by
som sa veľmi poďakovať poslancom, ale aj ostatným občanom, ktorí pripravili pre našich
najmenších túto prekrásnu akciu.
V mesiaci október sme svojpomocne previedli údržbu miestnej komunikácie – vyrezávanie dier
a asfaltovanie. Taktiež sme svojpomocne likvidovali čiernu skládku pri štátnej ceste v smere do
Hrabkova. Musím smutne konštatovať, že kataster obce Klenov sa stal pre občanov z okolitých
obcí strediskom vytvárania čiernych skládok.
V mesiaci október sme podali žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt pod názvom: „Zmena spôsobu
vykurovania a zlepšenie tepelno-technických vlastností budov OcÚ Klenov“, kód výzvy –
OPKZP-P04-SC431-2017-19. Žiadosť dodnes nie je vyhodnotená.
Dňa 4.11.2017 sa konali v SR voľby do VÚC. V našej obci sa volieb zúčastnilo 22,70%
voličov.
V mesiaci december poslanci obecného zastupiteľstva pripravili pre deti milé prekvapenie
v podaní sv. Mikuláša, čerta a anjela, ktorí im za prednesenú pesničku, básničku, modlitbičku
porozdávali chutné maškrtky. V tomto roku obec dostala dar od pani Agnesy Martauzovej
vianočný stromček - jedličku, ktorý bol osadený pred zvonicou a vyzdobený na vianočné
sviatky.
Nedá mi, aby som sa nepoďakovala občanom, ktorí mi ochotne pomáhali pri zveľaďovaní našej
obce a sú mi nápomocní pri akýchkoľvek činnostiach obce a prispievajú k jej dobrému menu.
Verím, že tento aktívny rok nebol posledný a spoločnými silami dokážeme skrášliť, skultúrniť
a zveľadiť našu obec tak, aby sme sa v nej dobre cítili a boli v nej šťastní.

Kamila Bogdaňová
starostka obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Klenov
Sídlo: Obecný úrad č.140, 082 44 Klenov
IČO: 00327255
Štatutárny orgán obce: starostka obce - Kamila Bogdaňová
Telefón: 0911 144 499
e-mail: obecklenov@gmail.com

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starostka obce: Kamila Bogdaňová
Zástupca starostu obce: Mgr. Mariana Mikulová
Obecné zastupiteľstvo: Mgr. Mariana Mikulová, Mgr. Miloslav Michalko, PhD., Marek Pekár,
Darina Hovanová, Renáta Mihaľová
Komisie:
Finančná komisia – predseda Mgr. Mariana Mikulová
Komisia na ochranu verejného majetku a poriadku – predseda Mgr. Miloslav Michalko, PhD.
Komisia pre mládež, kultúru a šport - predseda Renáta Mihaľová
Komisia pre tvorbu životného prostredia a ochranu pred požiarmi a povodňami – predseda
Marek Pekár
Obecný úrad: Bc. Ivana Kollárová – referentka

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Poslaním obce je formovať Klenov ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské,
materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života svojich občanov.
Poskytovať občanom kvalitné služby, ktoré budú uspokojovať ich spoločenské a ekonomické
potreby.
Vízie obce:
Zvýšiť kvalitu života s využitím prírodného, geografického potenciálu.
Vytvoriť dostatočný priestor na bývanie v čistom, zdravom prostredí, s dostatkom príležitostí
na trávenie voľnočasových aktivít, s dôrazom na využitie potenciálu obce a jej okolia pre
rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Ciele obce:
Dlhodobým cieľom obce Klenov je budovať infraštruktúru tak, aby plnila úlohu pre sídelnú,
ekonomickú, kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci. Zabezpečiť a vytvárať podmienky pre
pohodlné bývanie svojich občanov, poskytujúce dostatočné možnosti pre spoločenské,
kultúrne, športové aktivity a relax.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 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.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Klenov je menšia obec na Slovensku v Prešovskom samosprávnom
kraji, konkrétne v okrese Prešov. obec sa nachádza 30 km juhozápadne od krajského
mesta Prešov, metropoly Šariša, v pohorí Čierna hora. Súradnice :48°55′27″S 21°03′19″V
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Susedné mestá a obce : Prešov, Miklušovce, Margecany,
Celková rozloha obce : 1538 ha
Nadmorská výška : od 479 do 1028m n.m.. Centrum obce má 540m n.m..
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 14.51/km2 - 226 obyvateľov
Národnostná štruktúra : slovenská 100 %
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: v obci prevláda grécko-katolícka cirkev
- 80 % a rímskokatolícka cirkev – 20 %
Vývoj počtu obyvateľov :
Počet obyvateľov k 31.12.2017 – 223
Narodilo sa 1 dieťa.
Zomrelo 6 občanov.
Prihlásilo sa 6 občanov.
Odhlásilo sa 6 občanov.
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci je 3 %-ná.
5.4. Symboly obce
Erb obce : V modrom štíte strieborný žeriav so zlatou zbrojou v pravej nohe držiaci striebornú
skalu, ľavou stojaci v zelenej oblej pažiti.
Vlajka obce : pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, modrej, žltej
a zelenej. Vlajka je ukončená tromi cípmi.
5.5. História obce
Počiatky Klenova siahajú asi po tatárskom vpáde do našich krajov r. 1241 a možno aj skôr.
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1330, kde sa už spomína ako farnosť Clencberk
(Clemberck). Neskôr sa obec volala Sopothniccha (Sopotnica), Klemberk (Klemberg),
Kelembérk, Klembarok a od r. 1948 nesie autochtonný názov Klenov.
V súdnych listinách z roku 1332 sa uvádza, že o obec Klenov sa viedol spor medzi
šľachtickou vetvou maďarského rodu Abovcov z Drienov a zemanom Bekom z Bajerova.
V 14. storočí obec patrila aj zemanom z gemerského Klenovca. O Klenov sa neskôr sporili
Gál zo Sečoviec. Od konca 14. storočia vlastníctvo patrilo jednej vetve z Bajerova.
Vlastnícke vzťahy sa menili aj za vlády Márie Terézie a Jozefa II., keď zaniká
nevoľníctvo. V tom čase časť chotára získava rodina Ghilányiovcov z Fričoviec. V r.1427
sedliacke domácnosti platili daň od 17 port (brán). V r. 1567 okrem Šoltýsa – richtára
viedlo gazdovstvo 8 domácností a 7 želiarskych rodín.
Novodobé dejiny Klenova nadväzujú na predvojnový i vojnový čas rozvoja obce. V r.
1945 sovietske vojsko na území obce bombardovalo vlastnú armádu v domnení, že sú to
Nemci (pozemné vojská postupovali rýchlejšie ako boli podávané správy o bojoch).
V roku 1947 v obci zaviedli elektrickú energiu. V r. 1949 bolo založené prvé JRD, ktoré
v r. 1953 zaniklo a v r. 1956 sa zakladajú Štátne majetky. Obec bola splynofikovaná v roku
1998.
5.6. Pamiatky
V obci sa nachádza národná kultúrna pamiatka – drevená zvonica z r. 1742 a chrám
Ochrany Presvätej Bohorodičky zo 14.storočia. Kultúrne pamiatky sú vo vlastníctve
Grécko-katolíckej cirkvi.
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5.7. Významné osobnosti obce
Ján Ďurkaň – redaktor časopisu Misionár v Michalovciach,
Mikuláš Ďurkaň – profesor hudby a náboženstva na stredných školách,
nár. umelec Ján Borodáč – pôsobil v Kvačanoch v r. 1912 -1913 a v r. 1918 -1919 ako
učiteľ v Klenove rozvíjal ochotnícku divadelnú činnosť, režíroval prvé divadelné
predstavenia.
Jozef Zorvan – pôsobil v obci v r. 1918 – 1950, zakladateľ a člen redakčnej rady,
dopisovateľ duchovného časopisu slovenských gréckokatolíkov „Jednota sv. Cyrila
a Metoda“, prvý predseda spolku Jednota sv. Cyrila a Metoda (1941), generálny vikár,
známy kazateľ na ekumenických púťach na Valehrade.
Mons. Ján Eugen Kočiš - Mons., titulárny biskup abrittský (1967), emeritný pražský
pomocný biskup – správca farnosti Klenov v roku 1968 -1969.
Prof. PhDr. Peter Liba, DrSc. – literárny vedec, kulturológ, bibliograf, zakladateľ a rektor
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, riaditeľ Bibliografického ústavu Matice
Slovenskej v Martine, nositeľ vatikánskeho vyznamenania z 22.6.2006, ktoré mu udelil
pápež Benedikt XVI. „Rytier Rádu sv. Gregora Veľkého“.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola v Sedliciach, ktorá je vzdialená od obce 7km
- Materská škola v Miklušovciach, ktorá je vzdialená od obce 2km
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť pre našich občanov poskytuje neštátne zdravotnícke zariadenie
v Sedliciach - MUDr. Andrej Evin – súkromný lekár, ktoré je vzdialené 7 km od našej
obce.
6.3. Sociálne zabezpečenie
V obci nie je vytvorená opatrovateľská služba.
Obec má uzatvorenú zmluvu s Partnerstvom sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, ktoré
poskytuje asistenčnú pomoc v oblasti sociálnych služieb.
6.4. Kultúra
O spoločenský a kultúrny život v obci sa starajú poslanci obecného zastupiteľstva a to
v rámci schváleného rozpočtu a pravidelných aktivít ako sú:
oslavy životných jubileí občanov, „Hurá prázdniny“ pre školopovinné deti, športová súťaž
„Minifutbal“ a „Mikulášska besiedka“.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Slovenská pošta a.s.
- COOP Jednota s.d.
- Pizzeria Fajn
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- PDP Sedlice – chov oviec

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.
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Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č.15/2016.
Rozpočet bol zmenený rozpočtovými opatreniami::
- Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 uznesením č. 17/2017
- Rozpočtové opatrenie č. 2a3/2017 uznesením č. 18/2017
- Rozpočtové opatrenie č. 4a5/2017 uznesením č. 19/2017
- Rozpočtové opatrenie č. 6-9/2017 uznesením č. 20/2017
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

63540

78670

81173,32

103,18

63540
0
0

68770
0
9900

71225,32
48,9900,-

103,57

63540

78670

68741,32

87,38

62540
0
1000

58660
19010
1000

48733,14
19008,18
1000,-

83,08
99,99
100,00

63540

78670

100,00

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

71225,32
48733,14
+22492,18
48,00
19008,18
-18960,18
+3532,00
353,63
3178,37

Príjmy z finančných operácií

9900,00

Výdavky z finančných operácií

1000,00

+8900,00
81173,32
68741,32

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
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12432,00
353,63
+12078,37

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 3532,- 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
3532,00 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 8900,- EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu v sume

8900,- EUR

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 peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde v sume 96,70 EUR,
b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené Slovak Telekom a.s. Bratislava na bežné
výdavky - spotrebovanú elektrickú energiu v roku 2017 v sume 256,93 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 2017 vo
výške 12078,37 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020
Skutočnosť
k 31.12.2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

81173,32

65120,00

65120,00

65120,00

71225,32
48,00
9900,00

65120,00
0,00
0,00

65120,00
0,00
0,00

65120,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2017

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

68741,32

65120,00

65120,00

65120,00

48733,14
19008,18
1000,00

64120,00
0,00
1000,00

64120,00
0,00
1000,00

65120,00
0,00
0,00
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8.Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016
338573,20

Skutočnosť
k 31.12.2017
285225,93

307238,21

256705,26

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

258448,91

207915,96

Dlhodobý finančný majetok

48789,30

48789,30

Obežný majetok spolu

31073,87

28394,27

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

6630,34

1298,74

24443,53

27095,53

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

261,12

126,40

Skutočnosť
k 31.12.2016
338573,20

Skutočnosť
k 31.12.2017
285225,93

269723,92

221487,41

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

269723,92

221487,41

6690,25

6978,33

350,00

400,00

0,00

0,00

50,73

96,70

3289,52

4481,63

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2.Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
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Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

3000,00

2000,00

62159,03

56760,19

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
ÚJ v roku 2017 zakúpila nehnuteľnosť – budovu pre kultúru vo výške 9900,00€ a splatila
časť úveru na miestne komunikácie vo výške 1000,00€.
8.3. Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

6630,34

1298,74

8.4. Záväzky
Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

6690,25

6978,33

9. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2016

Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

9751,58

8433,09

51 – Služby

18554,01

15620,69

52 – Osobné náklady

29189,93

22454,66

53 – Dane a poplatky

79,90

55,40

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

1226,95

1284,92

8162,00

76499,15

4978,25

1074,39

57 – Mimoriadne náklady

0,00

0,00

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

450,00

350,00

0,03

0,00

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

1076,26

1085,97

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0000

0,00

63 – Daňové a colné výnosy

59921,19

65193,04

Výnosy
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a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

744,64

792,64

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

350,00

350,00

6270,00

0,00

67 – Mimoriadne výnosy

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/

13823,13

10114,14

9792,83

-48236,51

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume -48236,51 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
Nárast nákladov za rok 2017 oproti roku 2016 bol hlavne v nákladovom účte triedy 55 –
odpisy, rezervy a opravné položky. Ide o nárast z dôvodu vytvorenia opravných položiek na
daňové pohľadávky, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí a to vo
výške 6236,60€. Vytvorili sa opravné položky k nedokončeným investíciám – rekultivácia
skládky. Obci Klenov, napriek každoročným žiadostiam o NFP z Environmentálneho fondu
Bratislava, od roku 2012 nebola poskytnutá dotácia na dokončenie rekultivácie skládky
a predpokladá sa, že k rekultivácii skládky nedôjde a to je dôvod na odhad zníženia budúcich
ekonomických úžitkov z tohto majetku.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
MF SR Bratislava
MV SR Bratislava
MV SR
Bratislava
ÚPSVaR Prešov
ÚPSVaR Prešov

Účelové určenie grantu :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
Voľby VÚC
- bežné výdavky
Register adries
- bežné výdavky
Register evid. obyvateľov
- bežné výdavky
§54 – „Šanca na zamestnanie“
- bežné výdavky
§50j – Podpora rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti
– bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
460,17 €
35,60 €
76,56 €
830,72 €
1889,25 €
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10.2. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2017 neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2017
Obec v roku 2017 zakúpila budovu od COOP Jednota s.d. pre kultúrne účely a
vypracovala projekt: „Zmena spôsobu vykurovania a zlepšenie tepelno-technických vlastností
budovy OcÚ Klenov “.
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Rekonštrukcia budovy pre kultúru
Rekonštrukcia obecného úradu – “Zmena spôsobu vykurovania a zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy OcÚ Klenov “.

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiaden súdny spor.
Vypracoval: Bogdaňová Kamila

Schválil: Bogdaňová Kamila

V Klenove dňa 14.03.2018

Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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