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1.Základná charakteristika obce Klieština  

 

 Obec je samostatný územný a správny celok SR. Zdruţuje osoby, ktoré majú na jej území 

trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými 

príjmami, pričom výkon samosprávy je definovaný v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je 

starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.    

                                                                                

1.2Identifikačné údaje  

Názov:  Obec Klieština   

Adresa pre poštový styk : Obecný úrad Klieština, Klieština 45, 018 02  

e-mail adresa: kliestina@pegonet.sk 

webová stránka obce:  www.kliestina.ocu.sk 

IČO: 00692476 

DIČ: 2020694016 

Právna forma : právnická osoba  

 

1.3 Geografické údaje  

Celková rozloha obce :   531 ha  

Nadmorská výška : najniţší bod   320 m   

                                najvyšší bod  611 m vrch Javorníček 

Klieština je obec, ktorá leţí v Trenčianskom kraji, okres Povaţská Bystrica, rozprestiera sa  

v Podjavorinskej vrchovine.  Cez obec preteká potok Radotina. Vrchnejšie časti kopcov sú 

porastené lesmi. Údolie je z časti zastavané, z časti posiate políčkami, vo vyšších častiach 

lúkami a pasienkami. Samotný kataster obce je mierne svahovitý, má typický charakter 

horskej oblasti. 

 

1.4 Demografické údaje: 

Národnostná štruktúra: slováci 

Náboţenské zloţenie: rím.katolíci 

Počet obyvateľov:  347 obyvateľov  k 31.12.2011, 175 muţov, 172 ţien 

 

1.5 Služby v obci poskytujú: 

Súkromná predajňa  Potraviny mix, Daniela Ištoková 

Súkromné pohostinstvo Radotina, Daniela Ištoková 

 

1.6 Poľnohospodárska výroba  

Poľnohospodársku pôdu v obci obhospodaruje Poľnohospodárske druţstvo Dolná Mariková. 

 

1.7 História obce:  

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z  roku 1408, kedy ju kráľ Ţigmund daroval 

Vavrincovi z Lieskova. Rodinu Lieskových neskôr vystriedal vo vlastníctve rod Hatňanských. 

Od roku 1439 sa Klieština nachádza medzi obcami hradného panstva Povaţská Bystrica , keď 

sa vlastníkmi panstva stala rodina Podmanických. V minulosti bola zemianskou dedinou.            

Z remesiel sa darilo najmä košíkárstvu a sitárstu.  

K významným pamiatkam obce Klieština patrí drevená zrubová zvonica, ktorá bola postavená 

v roku 1916. Zohrala veľmi dôleţitú úlohu v tej dobe, pretoţe ľudia sa časove orientovali 

podľa zvonenia. V roku 1947 bola v obci postavená drevená škola, ktorá zlepšila podmienky 

pre vzdelávanie detí. Táto škola však v roku 1956 vyhorela a viac v obci postavená nebola.  

 

1.8 Výchova a vzdelávanie 

Výchovu a vzdelávanie detí zabezpečujú materské školy v Hatnom a Dolnej Marikovej a ZŠ 

v Dolnej Marikovej. 
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1.9 Knižnica 

Obec má vlastnú kniţnicu, ktorá sídli v budove obecného úradu. Je otvorená 1x týţdenne. 

Kniţný fond je kaţdoročne obnovovaný. 

 

1.10 Symboly obce 

Erb, vlajka, pečať 

Symboly obce Klieština sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod 

signatúrou K-235/04 

 

1.11 Základné orgány obce : 

1. Obecné zastupiteľstvo 

2. Starosta obce  

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce na základe potrieb vytvára ako poradné orgány podľa 

potrieb dočasné a dlhodobé komisie. 

Obecné zastupiteľstvo obce Klieština  je zastupiteľský zbor zloţený z 5 poslancov zvolených 

v priamych voľbách , ktoré sa konali  dňa 27.11.2010 na obdobie 4 rokov. 

1/  Peter Jurík – zástupca starostu obce 

2/  Michal Bačík 

3/  František Ištok 

4/  Daniela Ištoková 

5/  Mária Hričová 

 

Za  starostku obce Klieština  bola zvolená vo voľbách 27.11.2010  Helena Koštialiková. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Klieštine rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných 

otázkach ţivota obce. Pozvánka na zasadnutia OZ je zverejnená na úradnej tabuli najneskôr  

3 dni pred konaním zasadnutia. Zasadnutia sa konali v dňoch  03.03.,04.05., 20.06., 29.06.,  

31.08.,  a 13.12. 2011. Kaţdé zasadnutie bolo verejné. 

 

Hlavný kontrolór : 

Vo voľbách 03.03.2010 bola zvolená za kontrolórku obce Mgr. Emília Dubcová, ktorá v roku 

2011 pracovala v zmysle plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom. 

      

Obecný úrad : 

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné 

a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce .  

 

Zamestnanci obecného úradu: 

1/ Ľubomíra Šibíková-  samostatný odborný referent 

 

Nefinančné ukazovatele vrátane informácií o vplyve činnosti účtovnej jednotky na 

životné prostredie a zamestnanosť 

Obec svojou činnosťou zabezpečuje aby subjekty pôsobiace v obci dodrţiavali normy a 

predpisy týkajúce sa skvalitnenia ţivotného prostredia a čistoty ovzdušia. 

Prostredníctvom vykonávania aktivačných prác na obci napomáhame občanom dlhodobo 

nezamestnaným aby nestratili pracovné návyky a aby sa taktieţ podieľali na zveľaďovaní 

obce. Na uvedenú činnosť v r. 2011 bola poskytnutá dotácia z ÚPSVaR vo výške 899,80 €. 

Vykonávame separovaný zber plastov, papier, akumulátorov, skla, pneumatík, elektroodpadu. 

Odvoz komunálneho odpadu je vykonávaný v pravidelných dvojtýţdňových intervaloch. 

Obec zaplatila v roku 2011 za odvoz, separáciu a uloţenie odpadov 3 816,22  €, príjem od 

občanov a organizácií z obce v roku 2011 bol 2 580,43 €. 

Cieľom opatrení - separovania odpadu bolo v čo najvyššej miere zamedziť ukladaniu odpadov 

mimo povolené priestory a zabrániť k značnému znečisťovaniu ţivotného prostredia. 

 

Poslanie a charakteristika hospodárenia účtovnej jednotky 

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 ţijúcim na území obce. 

Účtovná jednotka vedie účtovníctvo spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov 

( písomnou formou a elektronickou formou). 

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 poloţiek individuálnej účtovnej závierky, 

termín a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. 

 

2. Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie : 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií ako aj 

z ďalších zdrojov . Rozpočet  obce na r. 2011 schválilo OZ  v Klieštine uznesením  č. 2/2011 

dňa 03.03.2011.  

 

Prvá úprava  rozpočtu :     uznesenie č.7/2011 zo dňa  13.12.2011 
 

Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých € 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 250 054 384  138 

z toho :   

Bežné príjmy 55 504 56 608 

Kapitálové príjmy 160 976 160 122 

Finančné príjmy 33 574 167 408 

Výdavky celkom 250 054 384 138 

z toho :   

Bežné výdavky 51 866 54 194 

Kapitálové výdavky 154 670 156 085 

Finančné výdavky 39 880 173 859 

Rozpočet obce za rok 2011 250 054 384 138 

 

 

2.1  Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v celých €  

 

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

384 138 382 993 99,7 

 

 Bežné príjmy - daňové príjmy :  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

49 840 49 587,14 99,4 
 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 44 000,- € z výnosu dane z  príjmov boli  

k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 43 747,07 €, čo predstavuje plnenie na  

 99,4 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 2 948,- € bol skutočný príjem k 31. 12. 2011 v sume 2 947,64 €, čo je  

99,98 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 1 781,59 €, dane zo stavieb boli 

 v sume 1 166,05 € .  



c) Daň za psa  312, - € 

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  2 580,43 € 

 

 Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

4 340 4 340,48 100 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 324,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 324,09 €, čo je 100 %  

plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 74,09 € a príjem z prenajatých budov, 

priestorov a objektov v sume 250,- € . 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky : 

Z rozpočtovaných  4 016,- € bol skutočný príjem k 31.12. 2011 v sume 4 016,49 €, čo je  

99,8 % plnenie.  

Prevaţnú časť príjmov tvoria príjmy z poplatkov za prevádzku káblovej televízie  

v sume 2 430,66 €., správne poplatky 225,- €,  za relácie v  MR 169,32 €. 

 

 Bežné príjmy - ostatné príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

163,- 163,- 100% 

578,- 578,- 100% 

Príjem z recyklačného fondu 163,- €. 

Sponzorský dar 578,- € 

 

Kapitálové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

160 122,- 160 120,28                99,9 

 

Príjem z predaja pozemkov: z rozpočtovaných 60,- €  bol skutočný príjem  

k 31.12.20101v sume 59,- €, čo predstavuje 98,3 % plnenie. 

 

Transfery 

Z rozpočtovaných  160 062,- € bol skutočný  príjem k 31.12.2011  160 061,28,- €, čo 

 predstavuje  99,9% plnenie. V roku 2011 obec získala NFP na projekt „ Prestavba a prístavba 

 budovy obecného úradu a verejne dostupný internet vo výške 160 061,28,- € 

 

 Príjmové finančné operácie :  

 

 Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

167 408 165 516,74 99,46 

 

V roku 2011 bol prijatý úver v sume 159 108,45 € na preklenutie časového nesúladu medzi 

 potrebou zdrojov a vyplatením príspevku z fondov Európskej únie schválený obecným  

zastupiteľstvom dňa 30.06.2010 uznesením č. 6/2010 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2011 zo dňa 29.06.2011  bolo schválené pouţitie   

rezervného fondu v sume 3 908,29 €. na splácanie úveru. 

 

2.2 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011 v  €  

 

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

384 138,- 382 476,13 99,5 

 

 



 Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

54 194,- 53 918,90 99,4 

 

v tom :                                                                                                                          

Program, projekt Rozpočet Skutočnosť %plnenia 

01  Program Plánovanie, manaţment a kontrola 16 500 16 488,56 99,9 

01 1 1  Projekt Starosta obce 14 476 14 467,44 99,9 

01 1 2  Projekt Audítor, kontrolór 665 664,53 99,9 

01 1 3  Projekt Spoločný úrad 1 329 1 327,67 99,8 

01 1 4  Projekt Plánovanie 0 0  

01 1 5  Projekt Člen. Príspevky /RVC, 

PBZMOS,ZOMDA/ 

30 28,92 96,4 

02  Program Propagácia a reklama 60 60 99,42 

02 2 1  Projekt Webová stránka 60 60 100 

02 2 2  Projekt Kronika obce 0 0  

03  Program Interné sluţby 8 375 8 279,15 98,8 

03 3 1  Projekt Odmeny poslancom OZ 100 100,00 100 

03 3 2  Projekt Sčítanie obyvateľov 377 377,00 100 

03 3 3  Projekt Vzdelávanie zamestnancov obce 439 436,93 99,5 

03 3 4  Projekt Prevádzka úradu 4  671 4 580,07 98 

03 3 5  Projekt Kultúrny dom 615 612,78 99,6 

03 3 6  Projekt Miestny rozhlas, káblová televízia 2 173 2 172,37 99,9 

04  Program Sluţby občanom 2 098 2 093,26 99,7 

04 4 1  Projekt Verejnoprospešné práce 426 421,95 99 

04 4 2  Projekt Register obyvateľov 117 117,15 100 

04 4 3  Projekt Dom smútku 1 555 1 554,16 99,9 

05  Program Bezpečnosť a poriadok 54 54 100 

05 5 1  Projekt Odmena skladníka COO 54 54 100 

05 5 2  Projekt  Ochrana pred poţiarmi 0 0  

06  Program odpadové hospodárstvo 3 821 3 816,22 97,8 

06 6 1  Projekt vývoz a uloţenie odpadu 3 821 3 816,22 97,8 

07  Program Komunikácie a verej. priestranstvá 0 0  

07 7 1  Projekt  Údrţba MK 0 0  

08  Program Kultúra a šport 160 158,46 99 

08 8 1  Projekt Šport. a kult.podujatia 160 158,46 99 

08 8 2  Projekt  Kniţnica 0 0  

09  Program Prostredie pre ţivot 1 186 1 183,47 96,88 

09 9 1  Projekt Verejné osvetlenie 1 041 1 040,25 99,9 

09 9 2  Projekt Verejná zeleň 145 143,22 98,7 

10  Program Administratíva 21 943 21 788,78 99,2 

10 10 1 Projekt Činnosť obecného úradu 19 160 19 006,72 99,2 

10 10 2 Projekt Finančná a rozpočtová činnosť 524 523,53 99,9 

10 10 3 Projekt Transakcie verejného dlhu 2 259 2 258,53 99,9 

Spolu 54 194 53 918,90  

 

a) Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 22 025,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 v sume 21 744,14 €, čo je  

98,7 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostky, kontrolórky a pracovníčky 

OcÚ a opatrovateľky. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  10 820,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 10 739,95 €, čo je   

99,2 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov a za zamestnávateľa. 

c) Tovary a sluţby 



Z rozpočtovaných 16 472,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 

 v sume 15 967,79 €, čo je 96,9 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk 

OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, 

nájomné za nájom a ostatné tovary a sluţby. 

d) Beţné transfery 

Z rozpočtovaných 1 840,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 1840,15 €, čo 

predstavuje 100 % čerpanie. 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými  

    finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  2 259,- € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2011 v sume 2 258,53 €, čo 

predstavuje 99,9 % čerpanie.  

 

Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

156 085 154  699,43 99,1 

 

Ide o nasledovné investičné akciu : 

- realizácia stavby „Prestavba a prístavba obecného úradu   a verejne  dostupný  

   internet“  v sume 154 699,43,- €.   

 

 Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

173 859 173 857,80 99,9 

 

Z rozpočtovaných 173 859,- € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2011 v sume 173 857,80 €, čo predstavuje 99,9 %.   

 

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia  za rok 2011 

 

Návrh na vysporiadanie rozpočtového hospodárenia 

Celková rekapitulácia                                                      plnenie 

Beţné príjmy                                                                   56 356,04 

Beţné výdavky                                                                53 918,90 

Rozdiel=prebytok bežného rozpočtu                             2 437,14 

Kapitálové príjmy                               160 120,28 

Kapitálové výdavky                                                       154 699,43,- 

Rozdiel=prebytok kapitálového rozpočtu                     5 420,85 

Finančné príjmové operácie                                       166 516,74 

Finančné výdavkové operácie                             173 857,80 

Rozdiel=schodok finančných operácií                         - 7 341,06 

 

Príjmy spolu:                                                                382 993,06 

Výdavky spolu:                                                             382 476,13 

 

POUŽITIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA ROKU 2011 

Podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy obec skončila rozpočtové hospodárenie v rámci beţného a kapitálového rozpočtu  

v roku 2011 s prebytkom vo výške 7 877,99 €. 

 

Z prebytku hospodárenia  boli v priebehu rozpočtového obdobia splácané   bankové úvery. 

Na základe vyššie uvedeného je výsledok hospodárenia za rok 2011 bol vo výške 516,93 €.  

Výsledok hospodárenia vo výške 516,93 € navrhujeme pouţiť na tvorbu rezervného fondu. 

 

 

 



4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých €  

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2011 KZ  k  31.12.2011 

Majetok spolu 197 637 335 950 

Neobeţný majetok spolu 191 596 334 053 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 143 450 285 907 

Dlhodobý finančný majetok 48 146 48 146 

Obeţný majetok spolu 4 607 1 868 

z toho :   

Zúčtovanie medzi subjektami VS 244  

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  370 58 

Finančné účty  3 993 1 810 

Časové rozlíšenie  1 431 29 

 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2011 KZ  k  31.12.2011 

Vlastné imanie a záväzky spolu 197 634 335 950 

Vlastné imanie  62 375 63 883 

z toho :   

Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia 

59 363 62 378 

Výsledok hospodárenia  2 739 1 505 

Záväzky 45 771 29 295 

z toho :   

Rezervy  2 570 3 553 

Dlhodobé záväzky 85 0 

Krátkodobé záväzky 3 487 3 779 

Bankové úvery a výpomoci 39 629 21 963 

Časové rozlíšenie 89 488 242 772 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- významný prírastok dlhodobý hmotný majetok vo výške 142 457,- EUR, dokončená 

investičná akcia „Prestavba a prístavba obecného úradu a verejne dostupný internet“ 

 

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov k 31.12.2011 

 

5.1. Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 

k 31.12 2010 

Stav 

k 31.12 2011 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   370 58 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0 0 

 

5.2 Záväzky 

Záväzky Stav 

k 31.12 2010 

Stav 

k 31.12 2011 

Záväzky do lehoty splatnosti   45 771 27 015,- 

Záväzky po lehote splatnosti   0   2 280,- 

Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky: 

- pokles pohľadávok oproti minulému roku 

- pokles záväzkov oproti minulému roku  



 

 

6. Hospodársky výsledok v celých eurách 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2010 

Skutočnosť 

k 31.12.2011 

Predpoklad 

rok 2012 

Predpoklad 

rok 2013 

Náklady 55 300 63 682   

50 – Spotrebované nákupy 8 029 8 398   

51 – Sluţby 11 442 9 700   

52 – Osobné náklady 26 771 30 143   

53 – Sluţby 0 16   

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
2 129 0   

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

4 018 11 659   

56 – Finančné náklady 1 952 2 787   

57 – Mimoriadne náklady     

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
959 979   

Výnosy 58 039 65 187   

60 – Trţby za vlastné výkony 

a tovar 
2 954 3 140   

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných sluţieb 
    

62 – Aktivácia     

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
43 315 49 587   

64 – Ostatné výnosy 2 209 1 484   

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

2 125 2 570   

66 – Finančné výnosy 3 1   

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

7 433 8 405   

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV / 

+2 739 +1 505   

 

- Hospodársky výsledok /kladný, / v sume 1 505,- € bol zúčtovaný na účet 428 – 

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

 

 

 



7. Ostatné dôležité informácie 

7.1 Prijaté granty transfery 

V roku 2011 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. ÚPSVaR  899,80 Aktivácia nezamestnaných, podpora 

zamestnanosti 

2. Obvodný úrad PB 54,- civilná ochrana 

3. Krajský stavebný úrad 330,15 stavebný poriadok 

4. Krajský úrad ŢP 40,48 ţivotné prostredie 

5. Ministerstvo vnútra SR 117,15 register obyvateľov 

6.  Obvodný úrad  PB 18,57 CD a PK 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli pouţité v súlade s ich účelom. 

 

7.2 Významné investičné akcie v roku 2011 

Najvýznamnejšou investičnou akciou realizovanou v roku 2011 bolo dokončenie projektu 

„Prestavba a prístavba obecného úradu a verejne dostupný internet.“ 

 

7.3 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Obec sa  na plnenie svojho rozvojového programu  uchádzala o rôzne granty 

a dotácie prostredníctvom projektov a to nielen na investičné akcie. 

Obec pripravila tieto projekty a poţiadala o nenávratný finančný príspevok 

1. Úprava potoka Radotina - protipovodňové opatrenie 

2. Zhotovenie bezdrôtového rozhlasu v obci Klieština 

3. Výstavba verejného priestranstva v obci Klieština 

4. Výstavba detského ihriska v obci Klieština 

Obec tieţ poţiadala MF SR o dotáciu na rekonštrukciu elektrickej prípojky do domu smútku. 

V blízkej budúcnosti bude obec ţiadať Ministerstvo financií o dotáciu na rekonštrukciu domu  

smútku. 

Z hľadiska budúcich cieľov obec Klieština bude aj naďalej prostredníctvom svojich 

orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej 

správy tak, ako je stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obec. 

 

7.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011. Účtovná 

závierka za rok 2011 bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na daňovom úrade  

v Trenčíne v písomnej i elektronickej podobe v termíne stanovenom v zákone. 

Obec nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, 

ktorá by mala byť vo výročnej správe. 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:                                                                   Predkladá: 

 

 

V Klieštine, dňa 17. 03. 2012 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


