Individuálna výročná správa
Obce KLENOV
za rok 2015

Kamila Bogdaňová
starostka obce
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1. Úvodné slovo starostky obce
Vážení spoluobčania,
dňa 2.1.2015 som oficiálne prevzala funkciu starostky obce a touto cestou sa chcem poďakovať
všetkým občanom, ktorí ma podporili svojim hlasom. Zároveň svojou prácou a životom sa
budem snažiť získať si dôveru aj u ďalších občanov. Rok 2015 bol veľmi aktívnym rokom a
bohatým na kultúru, šport ale aj na zveľaďovanie našej obce.
Hodnotiaci rok sa však nezačal veľmi šťastne. Dňa 28.januára v nočných hodinách začal horieť
rodinný dom súp.č.60, v ktorom našťastie nevyhasol žiaden ľudský život, ale došlo k značným
škodám na majetkoch našich občanov. Zhorel rodinný dom, ktorého nájomníkom je pán
Mušinka a oheň zasiahol aj strechu susedného rodinného domu pána Ing. Grauera.
Dňa 7.februára bolo prezidentom SR vyhlásené Referendum, v ktorom oprávnení občania sa
mali vyjadriť k trom otázkam. V našej obci využilo možnosť zapojiť sa do Referenda cca 49%
občanov. Myslím si, že našim občanom nie je ľahostajný život v našej republike a chcú svoj
názor vyjadriť aj takouto formou.
V priebehu mesiaca marec sme svojpomocne vybudovali ostrovčeky na ukladanie 1100
litrových kontajnerov na separovaný zber skla a plastov a tak sme si skrášlili a skultúrnili
niektoré časti našej obce.
V dňoch 16.-17. apríla došlo v obci Klenov k vyčisteniu koryta drobného vodného toku
Sopotnica správcom Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Prešov a to v úseku od rodinného
domu č.147 až po rodinný dom súp. č. 134. Touto aktivitou by som chcela pokračovať aj
v ďalších rokoch.
Dňa 10.mája sa v našej obci po 17-tich rokoch konalo športové podujatie a to súťaž hasičských
družstiev dvoch okrskov a to Sedlice a Rokycany, v ktorom družstvo z Klenova získalo
prekrásne 2.miesto. Týmto sa chcem poďakovať všetkým členom DHZ obce Klenov, ktorí sa
podieľali pri príprave tohto podujatia. Príprava si vyžadovala veľkú úpravu a údržbu
nevyužívaného a zanedbaného futbalového ihriska. V tomto mesiaci sme previedli aj údržbu
ako aj bezpečnosť niektorých mostov, ktoré neboli chránené zábradlím.
V mesiaci júl sa už po štvrtý krát konala akcia pre deti „Hurá prázdniny“, ktorú tohto roku
sprevádzala včielka Maja. Touto akciou chceme privítať leto, ale aj začínajúce prázdniny
nielen s našimi deťmi, ale aj s vnúčatami našich starých rodičov ako aj deťmi chalupárov.
Akciu organizujú a sú jej súčasťou aj poslanci nášho obecného zastupiteľstva. Táto akcia je
z roka na rok krajšia a veľmi vítaná zo strany našich občanov. V tomto mesiaci sa previedla aj
údržba havarijného stavu miestnej komunikácie v úseku od chrámu až po rodinný dom súp.č.
136. Lenže v tomto mesiaci došlo, následkom pretrvávajúcich dlhodobých dažďov, k
lokálnemu zosuvu brehu do miestneho potoka Sopotnica v lokalite pri Požiarnej zbrojnici a to
presnejšie 20.júla. Musela som vyhlásiť v obci Klenov mimoriadnu situáciu a následne
vykonávať všetky potrebné aktivity na odstránenie zosuvu a odhlásení mimoriadnej situácie.
Vybudoval sa oporný múr, rigol na odtok dažďovej vody na miestnej komunikácii oproti
Požiarnej zbrojnici a mimoriadnu situáciu som odvolala dňa 28.augusta.2015.
V mesiaci august poslanci obecného zastupiteľstva zorganizovali po tretí krát športovú akciu
„súťaž v minifutbale“. Musím skonštatovať, že príprava ako aj priebeh súťaže je pre
organizátorov veľmi namáhavá a zodpovedná úloha. Musím sa poďakovať poslancom
obecného zastupiteľstva za ich zodpovedný prístup ako aj ambíciu našu obec zviditeľniť
a spríjemniť život našim obyvateľom aj takýmto športovým podujatím.
V mesiaci október poslanci obecného zastupiteľstva ako aj členovia Zboru pre občianske
záležitosti - Človek človeku nezaháľali a pozvali na spoločné slávnostné posedenie našich
jubilantov roka. Pripravili pre nich kultúrny program, darčeky ako aj malé občerstvenie.
V mesiaci december rezbár Marek Mikluš, rodák z našej obce, prvýkrát postavil svoj známy
drevený betlehem pred chrám, ktorý rozžiaril nielen historickú pamiatku - drevenú zvonicu
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v našej obci ale aj duše Klenovčanov. Betlehem bol rozsvietený deťmi a to v predvečer sviatku
svätého Mikuláša. Poslanci obecného zastupiteľstva pripravili pre deti milé prekvapenie
v podaní sv. Mikuláša, čerta a anjela, ktorí im za prenesenú pesničku, básničku, modlitbičku
porozdávali chutné maškrtky.
Nedá mi, aby som sa nepoďakovala hlavne všetkým občanom, ktorí mi ochotne pomáhali pri
skrášľovaní cintorína formou kosenia a hrabania. Taktiež sa chcem poďakovať všetkým
občanom, ktorí sú mi nápomocní pri akýchkoľvek činnostiach pri zveľaďovaní obce
a prispievajú k jej dobrému menu.
Verím, že takto 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

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
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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
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 :
cirkev - 80% a rímskokatolícka cirkev – 20%
Vývoj počtu obyvateľov :
Počet obyvateľov k 31.12.2015 – 228
Narodili sa 2 deti.
Zomrelo 5 občanov.
Prihlásilo sa 5 občanov.
Odhlásil sa 1 občan.

v obci prevláda grécko-katolícka

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci je12%-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.
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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.
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.
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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 2015.
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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.11.2014 uznesením č.27/2014.
Rozpočet bol zmenený osemkrát rozpočtovými opatreniami::
- Rozpočtové opatrenie č.1a2/2015 zo dňa 26.3.2015 - uznesenie č. 3/2015
- Rozpočtové opatrenie č.3/2015 zo dňa 2.6.2015 - uznesenie č. 4/2015
- Rozpočtové opatrenie č.4/2015 zo dňa 24.6.2015 – uznesenie č. 5/2015
- Rozpočtové opatrenie č.5/2015 zo dňa 24.7.2015 – uznesenie č. 6/2015
- Rozpočtové opatrenie č.6/2015 zo dňa 5.11.2015 – uznesenie č. 6/2015
- Rozpočtové opatrenie č.7a8/2015 zo dňa 9.12.2015 – uznesenie č.7/2015
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

48175

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
89480

48175
0
0
48175

70810
122
18548
89480

44699
0
3476
48175

71783
0
17697
89480

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
70670,98
67377,28
+3293,70
122,00
0,00
+122 ,00
+3415,70
647,98
+2767,72

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
Príjmy z finančných operácií

18556,60

Výdavky z finančných operácií

14570,23

+3986,37
89349,58
VÝDAVKY SPOLU
81947,51
Hospodárenie obce
7402,07
Vylúčenie z prebytku
647,98
Upravené hospodárenie obce
+6754,09
Prebytok rozpočtu v sume 3415,70€ 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, upravený o nevyčerpané prostriedky v sume
647,98€ účelovo určené na bežné výdavky v roku 2015 a to za spotrebovanú el .energiu
Slovak Telekom a.s. Bratislava navrhujem použiť:
- tvorba rezervného fondu vo výške 2767,72 €
Zostatok finančných operácií v sume 3986,37€, navrhujeme použiť:
- tvorba rezervného fondu vo výške 3986,37€
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitál. výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2015
89349,58

Rozpočet na
rok 2016
51809,00

Rozpočet
na rok 2017
52268,00

Rozpočet
na rok 2018
52268,00

70670,98
122,00
18556,60

51809,00
0
0

52268,00
0
0

52268,00
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2015
81947,51

Rozpočet na
rok 2016
51809,00

Rozpočet
na rok 2017
52268,00

67377,28
0
14570,23

45809,00
0
6000,00

52268,00
0
0
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Rozpočet
na rok 2018
52268,00
48175,00
0
0
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8.Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2014 k 31.12.2015
340631,77
337139,10

Majetok spolu

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2016 na rok 2017
329716,36
329716,36

327331,73

319439,21

319439,21

319439,21

0

0

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

274153,43

266260,91

266260,91

266260,91

Dlhodobý finančný majetok

53178,30

53178,30

53178,30

53178,30

Obežný majetok spolu:

13191,80

17422,74

10000,00

10000,00

z toho :
Zásoby

0

0

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

5499,12

6327,99

3000,00

3000,00

Finančné účty

7692,68

11094,75

7000,00

7000,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

0

0

108,24

277,15

277,15

277,15

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2014 k 31.12.2015
340631,77
337139,10

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2016 na rok 2017
329716,36
329716,36

258605,55

259931,09

260207,25

267598,61

z toho :
Oceňovacie rozdiely

0

0

0

0

Fondy

0

0

0

0

258605,55

259931,09

260207,25

267598,61

9084,38

9657,54

7350,00

5350,00

z toho :
Rezervy

0

0

350,00

350,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

0

0

22,29

0

0

0

Krátkodobé záväzky

3062,09

3307,54

3000,00

3000,00

Bankové úvery a výpomoci

6000,00

6000,00

4000,00

2000,00

72941,84

67550,47

62159,11

56767,75

Vlastné imanie

Výsledok hospodárenia
Záväzky

Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
ÚJ v roku 2015 splatila pôžičku, ktorá bola poskytnutá obci na úhradu výdavkov
vzniknutých pri vyhlásenej „Mimoriadnej situácie – zosuv brehu“
8.3. Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2014

Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2015

5499,12

6327,99

8.4. Záväzky
Zostatok
k 31.12 2014

Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2015

9084,38

9657,54

8. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12. 2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Náklady

62893,45

74556,74

60500,00

57800,0

50 – Spotrebované nákupy

10759,85

10496,07

10000,00

10000,00

51 – Služby

11503,34

30080,96

18500,00

14100,00

52 – Osobné náklady

26446,74

23715,91

22000,00

22000,00

53 – Dane a poplatky

0

46,36

0

0

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

5552,61

986,38

1000,00

5000,00

7872,86

8162,00

8000,00

6000,00

657,29

595,69

600,00

600,00

57 – Mimoriadne náklady

0

0

0

0

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

100,00

473,34

400,00

100,00

0,76

0,03

0

0

Výnosy

71907,18

71907,18

60800,00

65000,00

1029,56

1000,00

1200,00

0

0

0

0

0

0

53374,68

56000,00

60000,00

Názov

60 – Tržby za vlastné výkony a 877,16
tovar
61 – Zmena stavu
0
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
0
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov

48778,98

Predpoklad
rok 2016

Predpoklad
rok 2017
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64 – Ostatné výnosy

817,14

772,48

800,00

800,00

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

2650,51

0

0

0

4,35

0,50

0

0

67 – Mimoriadne výnosy

0

0

0

0

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/

18779,04

20751,18

3000,00

3000,00

+9013,73

+1371,66

+300,00

+7200,00

Hospodársky výsledok kladný v sume 1371,66 EUR bude 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 2015 oproti roku 2014 bol hlavne v nákladovom účte triedy 51 – služby
o 18577,62 EUR. Išlo o nárast v dôsledku vzniknutej „Mimoriadnej situácie – zosuv brehu“
a údržba havarijného stavu miestnej komunikácie.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

MF SR Bratislava
MV SR Bratislava

MV SR
Bratislava
ObÚ ŽP Prešov

Účelové určenie grantu :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
Referendum
- bežné výdavky
Mimoriadna situácia – zosuv brehu –
záchranné práce
- bežné výdavky
Register evid. obyvateľov
- bežné výdavky
Prenesený výkon št. správy –
- bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
430,08
14547,94

73,59
14,20

10.2. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2015 neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.
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10.3. Významné investičné akcie v roku 2015
Obec v roku 2015 nerealizovala zo svojho rozpočtu žiadne investičné akcie.

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

-

Rekonštrukcia obecného úradu

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 16.02.2016

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