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Výročná správa obce Liptovské Kľačany

za rok 2017

Vypracoval: Ing. Juraj Brziak
V Liptovské Kľačany, september 2018

Ing. Ján Hollý
starosta obce
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1. Základná charakteristika obce, história a poslanie
Identifikačné údaje :
Názov:
Adresa:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Právna forma:
e-mail:
web:
telefón:

Obec Liptovské Kľačany
Obecný úrad Liptovské Kľačany
Liptovské Kľačany 72
032 14 Ľubeľa
Ing. Ján Hollý
00315451
2020581497
právnická osoba
liptovske.klacany@gmail.com
www.liptovskeklacany.sk
044/559 32 58

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.

Geografické údaje :
Geografická poloha obce :
Celková rozloha obce :
Nadmorská výška :

okres Liptovský Mikuláš, región Liptov
1341 ha
657 m. n. m.

Demografické údaje:
Národnostná štruktúra: Prevažujúca národnosť slovenská
.
Počet obyvateľov obce Liptovské Kľačany k 31.12.2017: 387 obyvateľov (186 muži a 201 ženy)

História obce:
Obec sa spomína od roku 1474 ako Kleczen. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli:
Klačany (1773), maďarsky Kelecsény. Dnešný názov obce Liptovské Kľačany sa používa od roku
1946. Obec vznikla v chotári obce Ľubeľa. Patrila zemianskej rodine Fejérpatakyovcov. V roku 1784
mala 55 domov a 354 obyvateľov, v roku 1828 mala 48 domov a 347 obyvateľov. V 2. polovici 18.
storočia otvorili v chotári železné bane, ktoré čoskoro zanikli. Obyvatelia pracovali v baniach v
Ľubeli, po roku 1905 odchádzali pracovať do baní v Maďarsku. Časť obyvateľov pracovala v
poľnohospodárstve a v lesoch, časť sa zaoberala domácimi remeslami. Obec podporovala partizánske
hnutie a SNP. V októbri 1944 tu boli boje medzi partizánmi a Nemcami. Po ústupe povstania do hôr
sa v Kľačianskej doline zhromaždilo veľa povstaleckých skupín. V novembri sa partizáni po ťažkých
bojoch dali na pochod cez Chabanec, časť prešla na druhú stranu Váhu. Obec bola vyznamená
Radom Červenej hviezdy a Pamätnou medailou SNP.
Svätá Alžbeta: Osada sa vyvinula pri farskom kostole sv. Alžbety, postavenom županom Dončom v
roku 1339 pre Liptovské Kľačany a Ľubeľu. Staré pomenovania osady boli v roku 1339 Ecclesia S.
Elisabeth, v roku 1415 Zenthelzebet. V roku 1828 mala 7 domov a 34 obyvateľov.
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Symboly obce:

•Obecný erb

• Obecná vlajka

*Obecná pečať

Odtlačok najstaršieho pečatidla pochádza z roku 1786. Pečatný obraz tvorí na ľavej strane postava
muža s klobúkom na hlave, s vtákom sediacim na pravej ruke a sekerouv ľavej ruke, na pravej strane
je ihličnatý strom. Kruhopis je latinský: POS(SESIO). KELECZIN. 1786, Æ 30 mm. Mladšie
typárium pochádza z druhej polovice 19. storočia. V pečatnom poli je tá istá postava vpravo a strom
vľavo. Kruhopis je maďarský: KELECSÉN KÖZSÉG PECSÉTJE, Æ 27 mm. Pečatidlá obce
Liptovské Kľačany boli donedávna neznáme. Objavujú sa však na písomnostiach Okresného súdu v
Liptovskom Mikuláši. Zobrazujú pôvodné zamestnanie tunajších obyvateľov – ťažbu dreva
a sokoliarstvo.
Obec a jej úlohy
Obec Liptovské Kľačany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá
za podmienok ustanovených Zákonom č. 369/1990 samostatne hospodári s vlastným majetkom
a s vlastnými príjmami. Samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce
a jej majetku v rozsahu jej zverených svojich originálnych pôsobností, ale aj v oblasti preneseného
výkonu štátnej správy.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a potreby jej obyvateľov. Má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného
prospechu, spolupracuje v záujme svojho rozvoja s politickými subjektmi, občianskymi združeniami
a inými právnickými ako aj fyzickými osobami pôsobiacimi na jej území.

Základné orgány obce:
1.Obecné zastupiteľstvo
2.Starosta obce
V roku 2017 vykonávali samosprávu obce jeho obyvatelia prostredníctvom volených orgánov
obce, ktoré vzišli z komunálnych volieb, ktoré sa konali 15. novembra 2014 na obdobie 4 rokov.
Predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je verejná.
Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce
a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je
správnym orgánom. Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich
uznesenia, vykonáva obecnú správu a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým
a fyzickým osobám.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Liptovské Kľačany zložený z poslancov
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi Liptovské Kľačany. Obecné zastupiteľstvo v Liptovských
Kľačanoch má 5 poslancov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných
otázkach života obce Liptovské Kľačany a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
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Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických
a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony
týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,
schvaľovať počet a v akej výške môže zmeny v rozpočte vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblasti života
obce,
d) určovať náležitosti dane a poplatku poľa osobitných predpisov a rozhodovať o prijatí úveru alebo
pôžičky,
e) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať
verejné zhromaždenia občanov,
f) uznášať sa na nariadeniach obce,
g) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné
obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
h) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach,
i) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
j) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
k) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a
jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
l) ustanoviť erb, vlajku obce, pečať obce,
m)schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania
poslancov.
Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.
Orgány obce vo volebnom období 2014 - 2018
Zvolený starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub na
ustanovujúcom zasadnutí OZ v Liptovských Kľačanoch 11.12.2014.
Starosta obce: Ing. Ján Hollý
Poslanci obecného zastupiteľstva v Liptovských Kľačanoch:
1. Ing. Ján Vrbenský – zástupca starostu
2. Ing. Dušan Šimanský,
3. Ing. Miriam Devečková,
4. Peter Hollý
5. Ing. Jozef Vozár
Pri obecnom zastupiteľstve vykonávali v roku 2017 svoju činnosť jeho poradné orgány, a to:
Komisie obecného zastupiteľstva schválené Uznesením č. 17/2014 zo dňa 11.12.2014:
1. Mandátová a volebná komisia
2. Návrhová komisia
Hlavný kontrolór:
Kontrolu zákonnosti,
účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami obce v roku 2017 vykonával hlavný kontrolór obce
Ing. Slávka Medveďová.
Obecný úrad:
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
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Financovanie obce:
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu
a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania a prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej
úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec
financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými
právnickými a fyzickými osobami.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet
obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce,
obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám
a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na území
obce. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový
rozpočet ako schodkový. Rozpočet obce bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 7. decembra 2016 uznesením č 30/2016. Rozpočet bol zmenený 5 krát:
1. - 2. zmena OZ schválilo dňa 7.6.2017 uznesením č.12/2017
3. zmenu OZ schválilo dňa 16.8.2017 uznesením č. 18/2017
4. zmenu OZ schválilo dňa 27.92017 uznesením č. 26/2017
5. zmenu OZ schválilo dňa 6.12.2017 uznesením č. 32/2017
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Postupy účtovania
pre obce upravuje Opatrenie MJF SR MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácia, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a Opatrenie MF SR z 5. decembra
2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termín a miesto predkladania
účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie
územné celky.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno
použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady
hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do
správy príspevkovej alebo rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo
môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania majetkových
práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej
správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní
základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu
nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu vlastné príjmy. Po
prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do
ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri
organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.
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Výchova a vzdelávanie:
Výchovu a vzdelávanie detí z obce Liptovské Kľačany zabezpečujú školy a centrá voľného času v
okolitých obciach nakoľko obec nemá vlastnú školu, škôlku, centrum voľného času.

Zdravotníctvo:
Zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce poskytuje:
- Poliklinika v Liptovskom Mikuláši
- Nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši

Kultúra a šport:
Každoročne sa v obci uskutočňujú podujatia pre občanov ako fašiangy, oslavy dňa matiek,
stavanie májov, Deň detí, posedenie dôchodcov, športové podujatia a rôzne divadelné
predstavenia.
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2. Rozpočet obce za rok 2017 a jeho plnenie
Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
349.853,00

Skutočnosť k 31.12.2017
327.550,95

% plnenia
93,63

Skutočnosť k 31.12.2017
327.550,95

% plnenia
96,38

Skutočnosť k 31.12.2017
99.004,54

% plnenia
98,78

1) Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
339.853,00

A) Bežné príjmy – daňové
Rozpočet na rok 2017
100.230,00

1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky 82.000,00 EUR z výnosu dane z príjmov k 31.12.2017
boli poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 81.993,46 EUR, čo predstavuje plnenie na
99,99%.
2. Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13.000,00 EUR bol skutočný príjem 11.826,80 EUR, čo je 90,98 %
plnenia. Príjem dane z pozemkov vo výške 9.397,69 EUR, dane zo stavieb vo výške 2.429,11
EUR.
3. Ostatné miestne dane
Daň za psa
Daň za automaty
Poplatok za TKO

Rozpočtované
250,00
50,00
4.930,00

Skutočnosť
% plnenia
250,00
100,00
9,38
18,76
4.924,90
99,9

B) Bežné príjmy – nedaňové
Rozpočet na rok 2017
43.070,00

Skutočnosť k 31.12.2017
41.364,11

% plnenia
96,04

1. Príjmy z prenájmu vlastníctva obce
Z rozpočtovaných 36.800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 35.504,87
EUR, čo je plnenie na 96,48 %.
2. Administratívne - správne poplatky a iné poplatky:
Z rozpočtovaných 4.530,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 vo výške 4.189,20 EUR,
čo predstavuje plnenie na 92,48 %.
3. Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 0,00 EUR, čo predstavuje
plnenie na 0,00%
4. Príjmy z dobropisov a vratiek
Z rozpočtovaných 1.690,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 1.670,04 EUR, čo predstavuje
plnenie na 98,82%.
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C) Iné nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2017
196.553,00

Skutočnosť k 31.12.2017
187.182,30

% plnenia
95,23

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 196.553,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
187.182,30 EUR, čo predstavuje 95,23% plnenie.
Obec prijala nasledovné transfery:
Rozpočet na rok 2017
196.553,00
p.č.
1
2
3
4
5
6
7
8

Poskytovateľ
Obvodný úrad
Krajský úrad
Krajský úrad
MŽP
Obvodný úrad
UPSVaR
MV SR
Mimo VS

Skutočnosť k 31.12.2017
187.182,30
Suma v EUR
160,77
361,77
16,80
36,35
553,80
4.390,01
166.162,80
15.500,00

% plnenia
95,23

Účel
Register obyvateľstva a adries
Stavebný úrad
Doprava a komunikácie
Životné prostredie
Voľby
Pracovníci
Povodne
Lesy – oprava komunikácií

Prijaté transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2) Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2017
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017
0,00

% plnenia
0,00

Obec v roku 2017 nemala žiadne kapitálové príjmy.

3) Finančné príjmy
Rozpočet na rok 2017
10.000,00

Skutočnosť k 31.12.2017
0,00

% plnenia
0,00

Obec v roku 2017 nemala žiadne finančné príjmy.
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Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
341.678,00

Skutočnosť k 31.12.2017
307.199,99

% plnenia
89,91

Skutočnosť k 31.12.2017
282.139,45

% plnenia
92,02

1) Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
306.595,00
V tom:
Funkčná klasifikácia
Výkonné a zákonodarné orgány
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Opatrenia proti povodniam
Verejné osvetlenie
Bývanie a občianska vybavenosť
Športové a rekreačné služby
Kultúrne služby
Vysielacie služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Sociálne služby
SPOLU:

Rozpočet
86.309,00
200,00
29.388,00
10.763,00
166.163,00
1.900,00
6.050,00
500,00
4.072,00
150,00
1.000,00
100,00
306.595,00

Skutočnosť
68.222,02
0,00
27.220,20
8.851,09
166.162,80
1.668,63
5.350,58
247,58
3.437,48
149,68
758,83
70,56
282.139,45

% plnenia
79.04
0,00
92,78
82,24
99,99
87,82
88,44
49,52
84,42
99,79
75,88
70,56
92,02

a) Mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 31.944,00 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2017 vo výške 31.466,37
EUR, čo predstavuje plnenie na 98,50 %. Patria sem platy pracovníkov OÚ, odmeny – voľby,
odmeny na dohody, odmeny poslancom a členom komisií, odmeny za správu verejného
osvetlenia, miestneho rozhlasu, knižnice, domu smútku, cintorína, kronikára, obecného
hasičského zboru.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 12.693,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 11.179,54 čo
predstavuje plnenie na 88,08 %.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 249.101,00 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2017 vo výške 227.641,91
EUR, čo prestavuje plnenie na 91,39 %. Tu sú zahrnuté prevádzkové náklady všetkých stredísk
a to cestovné náklady, energia, dopravné, materiál, náklady sa údržbu a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3.427,00 EUR bolo skutočne plnenie k 31.12.2017 vo výške 2.426,73 EUR,
čo predstavuje plnenie na 70,81 %.
e) Splácanie úrokov súvisiacich s úverom
Z rozpočtovaných 9.430,00,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 9.424,90
EUR, čo je plnenie na 99,95%.
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2) Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2017
18.500,00

Skutočnosť k 31.12.2017
8.478,18

% plnenia
45,83

v tom:
Funkčná klasifikácia
Rozvoj obce
Cestná doprava

Rozpočet
8.500,00
10.000,00

Ide o nasledovné investičné akcie:
- kamerový systém
- projekty

Skutočnosť
8.478,28
0

% plnenia
99,74
0,00

2.490,18 €
5.988,00 €

3) Finančné výdavky
Rozpočet na rok 2017
16.583,00

Skutočnosť k 31.12.2017
16.582,36

% plnenia
99,99

V rozpočte boli na rok 2017 rozpočtované výdavkové finančné operácie vo výške 16.583,00 ,EUR, skutočný výdavok k 31.12.2017 bol v sume 16.582,36,- EUR, čo predstavuje 99,99%.
Finančné prostriedky boli použité na splácanie istiny úveru zo ŠFRB.
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3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2017

Rozpočtový výsledok 2017
A) BEŽNÝ ROZPOČET
Ukazovateľ obec

Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Dosiahnutý
rozpočet 2016

Schválený
rozpočet 2017

143 244,44
90 004,70
53 239,74

Upravený
rozpočet 2017

130 640,00
107 500,00
23 140,00

339 853,00
306 595,00
33 258,00

Čerpanie
rozpočtu 2017

327 550,95
282 139,45
45 411,50

% čerpania

96,38
92,02
136,54

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Ukazovateľ

Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Dosiahnutý
rozpočet 2016

0,00
7 577,83
-7 577,83

Schválený
rozpočet 2017

Upravený
rozpočet 2017

0,00
6 000,00
-6 000,00

0,00
18 500,00
-18 500,00

Čerpanie
rozpočtu 2017

0,00
8 478,18
-8 478,18

% čerpania

0,00
45,83
45,83

ROZPOČET OBCE BEZ FO (bežný + kapitálový)
Ukazovateľ

Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Dosiahnutý
rozpočet 2016

143 244,44
97 582,53
45 661,91

Schválený
rozpočet 2017

Upravený
rozpočet 2017

130 640,00
113 500,00
17 140,00

339 853,00
325 095,00
14 758,00

Čerpanie
rozpočtu 2017

327 550,95
290 617,63
36 933,32

% čerpania

96,38
89,39
250,26

C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Ukazovateľ

Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Dosiahnutý
rozpočet 2016

0,00
16 146,10
-16 146,10

Schválený
rozpočet 2017

0,00
16 500,00
-16 500,00

Upravený
rozpočet 2017

10 000,00
16 583,00
-6 583,00

Čerpanie
rozpočtu 2017

0,00
16 582,36
-16 582,36

% čerpania

0,00
100,00
-100,00

D) CELKOVÝ ROZPOČET OBCE
Ukazovateľ

Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Dosiahnutý
rozpočet 2016

143 244,44
113 728,63
29 515,81

Schválený
rozpočet 2017

130 640,00
130 000,00
640,00

Upravený
rozpočet 2017

349 853,00
341 678,00
8 175,00

Čerpanie
rozpočtu 2017

327 550,95
307 199,99
20 350,96

Čerpanie
rozpočtu

93,63
89,91
248,94
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Rozpočtový výsledok bežného a kapitálového rozpočtu obce za rok 2017 bol zistený podľa zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v aktuálnom znení a dosiahol
prebytok
vo výške 36.933,32 EUR.
Z výsledku hospodárenia sa vylučuje:
- nepoužitý fond opráv v roku 2017, čo činí čiastku 4.483,99 EUR:
Stĺpec 1
PS
Fond opráv
nájomné byty

4.452,80

Stĺpec 2
Tvorba
0112/2017

Stĺpec 3
Tvorba z
voľných
bytov

Stĺpec 5
Použitie
0112/2017

Stĺpec 5

Stĺpec 6

KS

Vyúčtovanie z
prebytku Stĺ 2+3-4

6.315,53

0,00

1.831,54

8.936,79

4.483,99

- Vysporiadanie zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona c. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
predpisov vo výške -16.582,32 EUR
Finančný výsledok obce za rok 2017 na vysporiadanie v záverečnom účte, dosiahol sumu 15.866,97
EUR.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- Finančné prostriedky vo výške 3.386,86 EUR previesť do fondu zábezpeky BD.
- Finančné prostriedky vo výške 12.480,11 EUR previesť do rezervného fondu obce.

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
Názov

ZS k 1. 1. 2017

KZ 31. 12. 2017

Majetok spolu

1.063.890,55

1.061.223,33

Neobežný majetok spolu

1.002.149,26

977.783,12

0,00

0

Dlhodobý hmotný majetok

910.019,26

885.653,12

Dlhodobý finančný majetok

92.130,00

92.130,00

Obežný majetok spolu

61.609,51

83.307,93

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

2.599,99

0

Krátkodobé pohľadávky

1.595,02

4.940,07

57.414,50

78.367,86

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Finančné účty
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

131,78

132,28

Časové rozlíšenie

Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1. 1. 2017

KZ k 31. 12.2017

1.063.890,55

1.061.223,33

434.868,67

458.159,97

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

434.868,67

458.159,97

Záväzky

393.243,54

377.770,86

350,00

350,00

0,00

0,00

373.513,98

340.147,42

19.379,56

37.273,44

0,00

0,00

235.778,34

225.292,50

Vlastné imanie
z toho :

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

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov k 31.12.2017
Pohľadávky
Obec Liptovské Kľačany eviduje na svojich účtoch predovšetkým daňové pohľadávky,
pohľadávky z poplatkov za TKO, pohľadávky z nájmov a pohľadávky z vystavených odberateľských
faktúr. Ide o krátkodobé pohľadávky so splatnosťou do 1 roka po lehote splatnosti.
Na základe inventúrnych zistení so stavom k 31.12.2017 obec vykazovala tieto pohľadávky
Druh pohľadávky

31.12.2016

31.12.2017

Krátkodobé pohľadávky, z toho:

4.195,01

4.940,07

Daňové pohľadávky

1.391,02

1.331,94

204,00

211,30

36,99

60,28

2.563,00

3.336,55

Nedaňové pohľadávky
Pohľadávky voči zamestnancom
Iné pohľadávky:
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Dlhodobé pohľadávky, z toho:
Pohľadávky spolu:

0,00

0,00

4.195,01

4.940,07

Záväzky
Obec Liptovské Kľačany eviduje na svojich účtoch krátkodobé a dlhodobé záväzky v lehote
splatnosti. Krátkodobé záväzky tvoria záväzky voči dodávateľom, záväzky tvorí mzda za 12/2017
voči zamestnancom, odvody do poisťovní, preddavková daň, zrážky z miezd zamestnancov, rezervy
na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov a daň z príjmov a iné záväzky. Dlhodobé záväzky tvorí
Sociálny fond a úvery zo ŠFRB ako ostatné dlhodobé záväzky.
K 31.12.2017 obec vykazovala tieto záväzky
Druh záväzku

31.12.2016

Krátkodobé záväzky, z toho:

31.12.2017
19.379,56

37.273,44

Dodávatelia

0,00

904,59

Zamestnanci

1.423,83

2.918,35

Zúčtovanie s org. sociálneho a ZP

526,17

1.842,61

Ostatné priame dane

17,85

382,20

17.411,71

31.225,69

0,00

0,00

350,00

350,00

Dlhodobé záväzky, z toho:

373.513,98

340.147,42

Záväzky zo sociálneho fondu

292,94

465,04

373.221,04

339.682,38

0,00

0,00

393.243,54

377.770,86

Iné záväzky
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Rezervy zákonné krátkodobé

Ostatné dlhodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci z toho:
Záväzky spolu:

Podľa § 17, odsek 6-8 Zákona o 583/2004 je obec povinná sledovať úverovú zadĺženosť,
ktorá výškou zostatku návratných zdrojov financovania (komerčných úverov) nesmie prekročiť
60% objemu bežných príjmov predchádzajúceho roka a splátky úverov nesmú prekročiť 25%
uvedeného porovnávacieho ukazovateľa. Obec tieto podmienky dodržala a neprekročila.

6. Ostatné dôležité informácie
Finančné usporiadanie vzťahov /prijaté granty a transfery voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
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d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli
finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu,
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nemá zriadené právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu:
-2-

-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-5-

Obvodný úrad

Register obyvateľstva

160,77

160,77

0,00

Krajský stavebný úrad

Stavebný úrad

361,77

361,77

0,00

Krajský úrad, cestná dopr.

Doprava a komunikácie

16,80

16,80

0,00

MŽP

Životné prostredie

36,35

36,35

0,00

Obvodný úrad

Voľby

553,80

553,80

0,00

UPSVaR

Zamestnanci

4.390,01

4.390,01

0,00

MVSR

Povodne

166.162,80

166.162,80

0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu s inými obcami.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu s VÚC.

Prehľad o poskytnutých dotáciách
Obec v roku 2017 neposkytla dotácie .
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Prehľad dlhodobého majetku
Názov

Spolu DNM
Ostatný DNM
Obstaranie DNM
Spolu DHM
Obstaranie DHM
Pozemky
Umelec.diela a zbierky
Stavby
Samost. hnutelné veci
Dopravné prostriedky
Drobný DHM
Spolu DFM
Podielové CP a pod.
Realizované CP a pod.
Ostatný DFM
Spolu

Účet

019
041
042
031
032
021
022
023
029
062
063
069

OC
k
31.12.2016
0,00
0,00
0,00
910.019,26
8.310,96
34.441,73
0,00
865.507,74
1.758,83
0,00
0,00
92.130,00
0,00
92.130,00
0,00
1.002.149,26

OC
k 31.12.2017
0,00
0,00
0,00
885.653,12
14.298,96
34.441,73
0,00
833.333,06
3.579,37
0,00
0,00
92.130,00
0,00
92.130,00
0,00
977.783,12
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Analýza nákladov a výnosov
Individuálna účtovná závierka
V rámci individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2016 boli vyčíslené nasledujúce druhy
nákladov, ktoré boli zahrnuté vo výkaze ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Prehľad nákladov
Číslo
účtu
50

51

52

53
54

55

56

58

Spolu
náklady

Popis /číslo účtu a názov/
Spotrebované nákupy
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
Služby
511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
Osobné náklady
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
538 – Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
541 – Zostatková cena predaného DN a DH majetku
544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z.
546 – Odpis pohľadávky
548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. a fin.
činnosti
551 – Odpisy DN a DH majetku
553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
Finančné náklady
562 – Úroky
568 – Ostatné finančné náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce do RO
585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce ostatným
subjektom VS
586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VUC
subjektom mimo VS

Suma k
31.12.2016
11.081,04
7.560,31
3.520,73
22.156,60
3.187,64
666,65
263,79
18.038,52
38.209,36
27.040,80
9.762,66
1.405,90
57,80
57,80
2.264,27
0,00
0,00
6,03
0,00
2.258,24

Suma k
31.12.2017
12.354,57
7.850,84
4.503,73
209.462,12
189.635,15
2.305,88
378,79
17.142,30
48.735,76
34.991,44
12.318,72
1.425,60
80,52
80,52
1.262,94
0,00
0,00
97,24
0,00
1.165,70

34.614,29

32.844,32

34.614,29
0,00
10.293,69
9.861,14
432,55
1.117,81
0,00

32.844,32
0,00
10.062,10
9.424,90
637,20
1.260,29
0,00

1.117,81

1.119,73

0,00

140,56

119.794,86

316.062,62

Najväčší podiel na nákladoch hlavnej činnosti tvoria z celkových nákladov náklady za služby
vo výške 66,27% a osobné náklady 15,42%. Podiel ostatných nákladov: náklady na rezervy a
odpisy tvoria 10,39% z celkových nákladov, spotrebované nákupy 3,91%, finančné náklady 3,18%,
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 0,40%, ostatné náklady 0,43 %.
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Prehľad výnosov
Číslo
účtu
60
63

64

65
66
67
69

Popis /číslo účtu a názov/
Tržby za vlastné výkony a tovary
602 – Tržby z predaja služieb
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 – Daňové výnosy samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
641 – Tržby z predaja DNM DHM
645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv, OP z prev. a fin. činnosti, časového r...
653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
Finančné výnosy
662 – Úroky
Mimoriadne výnosy
672 – Náhrady škôd
Výnosy z transferov a RP v obciach, VUC a v RO, PO
nimi zriadené
693 – Výnosy samosprávy z BT zo ŠR a od iných sub. VS
694 – Výnosy samosprávy z KT zo ŠR a od iných sub. VS
696 – Výnosy samosprávy z KT z EÚ
697 – Výnosy samosprávy z BT od iných sub. mimo VS

Spolu
výnosy

Suma k
31.12.2016
35.786,54
35.786,54
93.672,05
87.668,40
6.003,65
1.606,92
0,00
0,00
1.606,92
0,00
0,00
1,97
1,97
0,00
0,00

Suma k
31.12.2017
36.815,19
36.815,19
99.688,38
94.011,18
5.677,20
5.543,98
0,00
0,00
5.543,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19.223,72

197.306,37

8.737,19
6.694,77
3.791,76
0,00

170.789,43
6.694,08
3.791,76
16.031,10

150.291,20

339.353,92

Najväčší podiel na výnosoch hlavnej činnosti tvoria výnosy z bežných a kapitálových
transferov vo výške 58,14%, daňové výnosy a výnosy z poplatkov 29,38%, tržby z predaja služieb
10,85 % a ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 1,63 % z celkových výnosov, .
Číslo
Výsledok hospodárenia
účtu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
591
Splatná daň z príjmov
595
Dodatočne platená daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

Suma k
31.12.2016
30.496,34
0,00
0,00

Suma k
31.12.2017
23.291,30
0,00
0,00

30.496,34

23.291,30
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7. Predpokladaný budúci vývoj – zámery obce
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Liptovské Kľačany aj naďalej bude prostredníctvom svojich
orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy,
tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ
a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.

8. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo
potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Účtovné závierky boli odovzdané metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v
Liptovskom Mikuláši v zákonom stanovenom termíne.

20

