
1 

 

Informácia o finančnej situácii obce Klieština 

 

Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, pani kontrolórka. 

 

          Zaiste tak ako ja, tak aj Vy sa pri osobných stretnutiach s občanmi dostávate do 

situácie, keď sú Vám kladené rôzne otázky súvisiace s prácou a činnosťou poslanca obecného 

zastupiteľstva, ale hlavne hospodárením s finančnými prostriedkami obce. 

          Z uvedeného dôvodu Vám, ale aj občanom, chcem touto informáciou v krátkosti 

priblížiť situáciu, ktorá po dobu uplynulých troch rokov 2019 až 2021 negatívne vplývala na 

všetky činnosti obce z hľadiska príprav a plnenia rozpočtu obce uvedených rokov. 

          Zaiste si spomínate, že pri preberaní funkcie starostu obce, a v tejto súvislosti aj 

účtovnej dokumentácie, bol vykonaný vnútorný audit so zameraním na evidenciu a stav 

plnenia záväzkov obce. Bolo zistené, že finančná situácia obce je nanajvýš nepriaznivá, 

nakoľko obec evidovala na záväzkoch dlžnú sumu vo výške 88.950,85 Eur, čo znamenalo, že 

ak obec nedokáže prijať účinné opatrenia, hrozí jej „nútená správa“.  

          Prijaté opatrenia a ich realizácia prispeli k tomu, že dlžná suma bola splatená i za cenu, 

že v obci tieto prostriedky nemohli byť využité na iné účely, napr. na opravy miestnych 

komunikácií, výmenu verejného osvetlenia za nové led osvetlenie, ale i pri čerpaní finančných 

prostriedkov z fondov Európskej únie, ktorých čerpanie je v drvivej väčšine podmienené 

spoluúčasťou obce v rozpätí od 5% do 10%. Z dôvodu úspory finančných prostriedkov bola 

väčšina prác, údržieb a opráv v obci realizovaná svojpomocne, za pomoci spoluobčanov, 

členov Dobrovoľného hasičského zboru obce, časti poslancov obecného zastupiteľstva, ale aj 

na báze dobrých vzťahov, bezodplatne. 

          V tejto súvislosti mi nedá nespomenúť, že sme spoločne s obecným zastupiteľstvom 

robili všetko pre to, aby tento nepriaznivý stav pociťovali občania v čo najmenšej miere, čo je 

možné vidieť v tom, že od roku 2018 neboli zvyšované miestne dane a poplatky. Navýšený 

bol iba poplatok za káblovú TV v sume o 1,- Euro mesačne (ročne o 12,- Eur) čo bolo 

ovplyvnené zvýšením taríf KDS platných od 01.01.2021 za poskytovanie elektronických 

komunikačných služieb za káblovú televíziu spoločnosťou KATES s.r.o., pričom súčasne 

bola spísaná aj nová zmluva o nájme nebytových priestorov s vlastníkmi bytového domu 

v Hatnom, upravujúca podmienky nájmu nebytových priestorov za účelom umiestnenia 

hlavnej stanice pre káblovú televíziu, kde sa okrem iného zvýšil aj niekoľko rokov nemenený 

nájom zo sumy 1200,- Sk na sumu 300,- Eur ročne, pričom súčasne je nevyhnutné zvlášť 

platiť aj elektrickú energiu spotrebovanú prevádzkou vysielacích zariadení káblovej TV 

umiestnených na bytovom dome Hatné č. 184. 

          K záväzkom obce ku dňu 31.01.2022 je nevyhnutné uviesť, že obec v roku 2020 prijala 

od vlády SR, v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných 

celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 súvisiacich 

s výrazným poklesom výberu dane z príjmov fyzických osôb návratnú finančnú výpomoc vo 

výške 4.334,- Eur, ktorá nie je úročená, pričom ročné splátky budú počas štyroch rokov, prvá 

splátka bude v roku 2024 a posledná v roku 2027. Predmetnú návratnú finančnú výpomoc 

prijala od vlády drvivá väčšina samospráv na celo území SR, teda aj v okrese Považská 

Bystrica. 



2 

 

          Na záver chcem oznámiť, že splatením dlhu – záväzkov ako bremena, ktoré obec 

obmedzovali, sa finančná situácia značne zlepšila a vytvorili sa podmienky na ušetrenie 

finančných prostriedkov potrebných pre účely rozvoja obce. Nasvedčuje tomu aj skutočnosť, 

že na účte obce bola ku dňu 31.01.2022 suma 80.703,51 Eur a v pokladni suma 3.359,28 

Eur.  

       

V Klieštine dňa 28.02.2022 

 

 

                                                                                                   JUDr. Rastislav Bačík v.r. 

                                                                                                             starosta obce 


