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1. Úvodné slovo starostky obce   

Vážení spoluobčania, 

predkladám Vám individuálnu výročnú správu obce za rok 2017, ktorá zobrazuje aktuálny stav 

našej obce a výsledky, ktoré sme v uplynulom roku dosiahli. 

Obec popri bežnom zabezpečovaní administratívneho chodu obecného úradu zrealizovala 

viaceré investičné aktivity v oblasti zhodnocovania majetku obce. 

Medzi najvýznamnejšie aktivity patrí: 

dokončenie Územného plánu obce Beluj, poskytnutá dotácia z MDaV SR,  

dokončenie dedinského múzea, dotácia zo SAŽP Banská Bystrica,  

kúpa hospodárskej budovy (pajty), pozemkov pre účely Dobrovoľného hasičského zboru 

v Beluji, financované z kapitálových prostriedkov obce. 

 

Ďalšie významné aktivity: 

zakúpenie stoličiek do kultúrneho domu,  dotáciu poskytol  BBSK so spoluúčasťou obce, 

investície do vybudovania dvoch elektrických prípojok, do múzea a na tržničnom námestí, 

financované z rozpočtu obce,  

dokončenie výmeny svietidiel verejného osvetlenia, 

získanie osobného motorového vozidla Škoda Octavia z HBÚ v Banskej Štiavnici na základe 

darovacej zmluvy. 

Aj v tomto roku sa nám podarilo získať dotácie z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti 

obyvateľov v našej obci. 

 

Nesmiem zabudnúť na obnovenie Dobrovoľného hasičského zboru Beluj, ako aj na skutočnosť, 

že pre našich najzraniteľnejších občanov (seniorov) obec zabezpečuje obedy už takmer rok. 

 

Pri všetkých získaných dotáciách sa prihliadalo aj na počet obyvateľov obce. Naša obec má  

127 obyvateľov, pričom priemerný vek obyvateľstva je 42,54 rokov. 

 

Vek 

0 - 7     2 obyvatelia 

7 - 18   12 obyvateľov 

18 - 60   83 obyvateľov 

nad 60  30 obyvateľov                                 

(Štatistika k 31. 12. 2017) 

 

Súčasťou našej obce sú aj chalupári, ktorí sú zastúpení v hojnom počte a aj niekoľko 

podnikateľských subjektov: RD SITNO PRENČOV, a.s., SHR a iní. 

 

Pokladám za potrebné vysloviť poďakovanie občanom, zamestnancom obce, poslancom, 

aktivačným pracovníkom, deťom aj seniorom, ktorí svojou ochotou, obetavosťou a množstvom 

práce pomáhajú tvoriť našu obec, ktorá nám je srdcu blízka. 

 

Milí obyvatelia, pred nami je ešte veľa nesplnených cieľov. Verím, že  s Vašou podporou 

a pomocou ich zvládneme naplniť, čím zabezpečíme kvalitnejší život pre všetkých. 

 

 

 

                                                                                        Mgr. Monika Zlesíková 

                                                                                                starostka obce 
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2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Beluj 

Sídlo: Beluj 43, 969 01 Beluj 

IČO: 00320536 

Štatutárny orgán obce: Mgr. Monika Zlesíková, starostka obce 

Telefón: 045/6995100 

E-mail: starosta@obecbeluj.sk 

Webová stránka: www.obecbeluj.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Mgr. Monika Zlesíková 

Zástupca starostu obce: Eva Mlynáriková 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Lívia Olahová 

Obecné zastupiteľstvo: Mgr. Tatiana Drímaj Recká, Anton Drímaj, Eva Mlynáriková 

Komisie: 

Kultúrna komisia: predseda Mgr. Tatiana Drímaj Recká 

                             podporedseda: Zuzana Paukovicová 

                             členovia: Anna Šemodová, Katarína Mosná, Edita Hlaváčová,  

                                              Mgr. Peter Mosný 

Komisia stavebná a životného prostredia: predseda: Anton Drímaj 

                                                                   podpredseda: Ondrej Macko 

                                                                   člen: Jozef Machava 

Finančná komisia: predseda: Eva Mlynáriková 

                              podpredseda: Blažena Arvayová 

                              člen: Ing. Mariana Moleková 

Obecný úrad: Blažena Arvayová, účtovníčka 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: Zvyšovanie kvality života obyvateľov obce. 

Vízie obce: Šírenie kultúrnych hodnôt orientujúce sa na prezentáciu tradičných remesiel              

                   a zvyklostí. 

Ciele obce: Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Beluj po ekonomickej, sociálnej             

                    a kultúrnej stránke. 
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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 : Obec Beluj sa nachádza v okrese Banská Štiavnica. Leží južne od  

                                           vrchu Sitno na ceste č. 5241. 

Susedné mestá a obce : Prenčov a Baďan (časť Klastava). K obci je pričlenený majer Široká  

                                      lúka. 

Celková rozloha obce : 2 281 ha 

Nadmorská výška : 410 m. n. m. 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov : 5,56 obyvateľov na km², 130 obyvateľov 

Národnostná štruktúra : Z hľadiska národnostnej štruktúry sú obyvatelia obce slovenskej    

národnosti. 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Obyvatelia sa hlásia k evanjelickému 

a rímskokatolíckemu vierovyznaniu. 

Vývoj počtu obyvateľov : Demografický vývoj má znižujúci sa prirodzený prírastok 

obyvateľstva a starnutie populácie, čo má za následok zaznamenaný pokles počtu obyvateľov 

obce Beluj. 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : K 31. 12. 2017 boli v obci 3 obyvatelia dlhodobo nezamestnaní. 

Nezamestnanosť v okrese : V okrese Banská Štiavnica bola miera nezamestnanosti na úrovni 

9,94 %. 

Vývoj nezamestnanosti : V súčasnosti pre  celú ekonomiku je charakteristická vysoká miera 

nezamestnanosti a nízka tvorba nových pracovných miest, čo ovplyvňuje aj vývoj 

nezamestnanosti v obci. 

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce                                   Vlajka obce                             Pečať obce 

 
 

5.5. Logo obce 

Logo obce predstavuje erb obce Beluj. 

5.6. História obce  

Prvá písomná zmienka o obci Beluj sa datuje do roku 1232, kedy sa nazývala Bolug.    

Názov obce sa postupne menil: z roku  1290 je písomne doložený názov Beel, z roku  1342  
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Belw, z roku 1786 Belluja, z roku  1920 Beluj. Po maďarsky sa obec nazývala Béld. 

V roku 1232 obec patrila Huntovcom, od roku 1388 Széchényiovcom, v 16. storočí  

 panstvu Sitno, neskôr Coburgovcom. V polovici 16. storočia ju spustošili Turci. Do roku  

1960 obec patrila pod Hontiansku župu, okres Banská Štiavnica, kraj Banská Bystrica. Po  

roku 1960 patrila pod okres Žiar nad Hronom, kraj Stredoslovenský. V súčasnosti patrí pod  

okres Banská Štiavnica, kraj Banskobystrický. 

V roku 1715 obec mala mlyn a 61 domácností, v roku 1828 112 domov a 672 obyvateľov,  

ktorí sa zaoberali hrnčiarstvom, poľnohospodárstvom, pracovali tiež v lesoch. Za I. ČSR  

bola Beluj poľnohospodárska obec, len malá časť obyvateľov pracovala v priemysle –  

najmä v Banskej Štiavnici. Pôsobila tu tiež odbojová skupina napojená na partizánsky  

oddiel Sitno. Obec je vyznamenaná Pämatnou medailou k 20. výročiu SNP. V roku 1950  

 bolo založené JRD.  

 

5.7. Pamiatky  

Kostol Sv. Vavrinca 

Základy rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca diakona 

siahajú až do románskeho obdobia. Už v období do roku 

1526 sa v obci predpokladala existencia sakrálneho 

objektu. Bližšie údaje o ňom sa však objavujú až v prvej 

polovici 18. storočia v súvislosti so zariaďovaním jeho 

interiéru.  

Prvá etapa kostola je románska. Tvorí ju románsky kostol, 

ktorý sa zachoval v pôvodnej podobe s minimálnym 

narušením, mladšími oknami a s pôvodnými detailmi. 

Pôvodná je aj povrchová úprava muriva tzv. škárovaním a 

dva pôvodné okenné otvory. Druhá etapa jeho vývoja je 

rámcovo datovaná do obdobia gotiky a tvorí ju predĺženie 

lode kostola západným smerom, prístavba veže a 

pravdepodobne aj sakristie. Toto potvrdzujú dva okenné 

otvory, situovanie južného portálu a portál sakristie.  

Na barokovej dispozícii bol prestavaný v roku 1725 a 

potom znovu v roku 1871 do súčasnej podoby. Tvorí ho 

jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom 

presbytéria a mohutnou hranolovou predstavanou vežou. 

Hlavný oltár je klasicistický, spolu s ústredným obrazom patróna kostola sv. Vavrinca diakona 

pochádza zo začiatku 19. stor. Mobiliár kostola tvorí menší klasicistický oltárny obraz 

Narodenia s datovaním z konca 18. stor., barokový obraz sv. Juraja z prvej tretiny 18. stor., 

votívny obraz Nesenie kríža zo začiatku 18. stor. a barokový obraz Očisťovania Panny Márie z 

r. 1740-1745, na ktorom je znázornená Madona v dobovom feudálnom úbore. Súčasťou sú aj 

dva procesiové kríže s Ukrižovaným z druhej tretiny 19. storočia, ľudová soška Piety zo 

začiatku 19. stor., barokové svietniky zo začiatku 18. stor. a vzácny mobiliár obojstranne 

maľovaných zástav z roku 1841. Vo veži sú umiestnené dva zvony.  

 

Evanjelický a.v. kostol  

Evanjelický a. v. kostol bol postavený v roku 1785 ako tolerančný kostol v klasicistickom 

slohovom štýle. Podľa vtedajších platných predpisov pre stavbu protestantských chrámov 

nemal vežu a bol vtlačený medzi ostatnú radovú zástavbu obce, ktorej sa musel prispôsobiť i 

rozvrhom stavebnej hmoty. 
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Dnešnú podobu objektu tvorí sieňová pozdĺžna stavba s pravouhlým uzáverom. Na 

severozápadnej strane je pristavená veža, ktorú tvorí šesťboký ihlan. Strecha nad loďou je 

valbová,. Pôvodný vchod do kostola s jednoduchým kamenným pravouhlým portálom bol z 

dvorovej strany. V roku 1820, keď sa vytvoril nový vlastný vstup z ulice, bol vchod z dvora 

zamurovaný. Vtedy sa zväčšili aj okenné otvory.  

Prvý návrh na dostavbu veže pochádza z roku 1879 od štiavnického staviteľa S. Petrikovicha. 

Výstavba veže bola uskutočnená až v roku 1893 podľa návrhu levického staviteľa A. 

Weselého, prepracovaním staršieho návrhu. Z pôvodného návrhu výzdoby veže sa nakoniec 

uplatnila výzdoba jej fasády vo forme nárožných pilastrov a orámovania.  

Presbytérium je oddelené od lode víťazným oblúkom. V strede je oltár z roku 1835  s 

datovaním na zadnej stene stavby: „ANNO 1835“ 

umiestneným pod oltárnym obrazom. Oltárny obraz, 

ktorého autorom je M. Araut, zobrazuje „Krista 

modliaceho sa v Getsemanskej záhrade“. Nápis na 

zadnej strane obrazu dokladuje jeho dotátora – v 

roku 1915 ho pre kostol daroval Ján Izák st..  

Súčasťou mobiliáru kostola je kamenná krstiteľnica 

z roku 1820 s mosadzným krytom s krížom. Organ 

pochádza z roku 1897 od výrobcu Karola Neosera z 

Nového Jičína. V prvej polovici 20. storočia boli z 

kostola odstránené pôvodné barokovo-klasicistické 

lavice. Vo veži sú umiestnené tri zvony rôznych 

veľkostí s neogotickou výzdobou.  

V rámci pomerne zachovanej štruktúry obce má 

kostol dominantnú polohu i napriek začleneniu do 

radovej uličnej zástavby. Má výnimočnú 

urbanistickú, architektonickú, umelecko-historickú a 

dokumentačnú hodnotu, na základe čoho bol 

zaradený medzi kultúrne pamiatky.   

 
 

5.8. Významné osobnosti obce 

Z významných osobností tu svoje výskumy realizoval Andrej Kmeť a ako evanjelickí farári tu 

pôsobili Ján Holuby a Gustáv Štollman, ktorý spolupracoval aj pri výskumoch A. Kmeťa.  

 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí z obce Beluj poskytuje: Základná škola s materskou 

školou v Prenčove, Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone 

a Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella v  Štiavnických Baniach . 

 

Mimoškolské aktivity poskytuje deťom z obce Beluj Základná umelecká škola v Banskej 

Štiavnici a CVČ príslušných základných škôl. 
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6.2. Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť občanom  obce Beluj  poskytuje: Svet zdravia, a.s., Všeobecná       

nemocnica Žiar nad Hronom, prevádzka Banská Štiavnica, Bratská 17, 969 01 Banská    

Štiavnica. 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby zabezpečuje obec dovozom obedov pre seniorov zo školskej jedálne   

Základnej školy v Prenčove. 

 

6.4. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec organizovaním kultúrnych  

a spoločenských podujatí v kultúrnom dome.  

  

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci: 

- Obchodná prevádzka COOP Jednota Žarnovica, SD. 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci: 

- RD Sitno Prenčov 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa   

 bude orientovať na: rozvoj poľnohospodárstva, rozvoj cestovného ruchu. 

 

 

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. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový z dôvodu 

použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu obce. 

 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2016 uznesením č. 66/2016. 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 07. 08. 2017 uznesením č. 49/2017 

- druhá zmena schválená dňa 04. 12. 2017 uznesením č. 76/2017 

- tretia zmena  schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2017 starostu dňa 20. 12. 2017 

- štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2017 zamestnancom obce  

dňa 31. 12. 2017 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017   

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2017 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 72 800,00 123 697,00 125 767,27 101,67 
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z toho :     

Bežné príjmy 54 800,00  84 050,00 86 119,78 102,46 

Kapitálové príjmy 0,00 9 647,49 9 647,49 100,00 

Finančné príjmy 18 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 

Výdavky celkom 72 800,00 123 697,00 104 002,34 84,07 

z toho :     

Bežné výdavky 54 800,00 84 050,00 76 523,03 91,04 

Kapitálové výdavky 12 100,00 33 747,00 21 579,31 63,94 

Finančné výdavky 5 900,00 5 900,00 5 900,00 100,00 

Rozpočet obce  0,00 0,00 21 764,93  

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017   

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2017 

 
 
Bežné  príjmy spolu 86 119,78 

z toho : bežné príjmy obce  86 119,78 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 76 523,03 

z toho : bežné výdavky  obce  76 523,03 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 9 576,95 

Kapitálové  príjmy spolu 9 647,49 

z toho : kapitálové  príjmy obce  9 647,49 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 21 579,31 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  21 579,31 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 11 931,82 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 2 335,07 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 2335,07 

Príjmy z finančných operácií 30  000,00 

Výdavky z finančných operácií 5 900,00 

Rozdiel finančných operácií 24 100,00 
PRÍJMY SPOLU   125 767,27 

VÝDAVKY SPOLU 104 002,34 

Hospodárenie obce  21 764,93 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 21 764,93 

 

Schodok rozpočtu v sume 2 335,07 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 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR 

a podľa osobitných predpisov v sume 0,00 EUR  bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný : 

- z finančných operácií  2 335,07. EUR 

 

Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o : 

a) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. 

o sociálnom fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet 

v banke) v sume         268,25 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.  

 

Zostatok  finančných operácií v sume  24 100,00 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 2 603,32 EUR 

 

Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 21 764,93  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 21 764,93 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 

21 764,93 EUR.  

 

 

7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020      

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet   

na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Príjmy celkom 125 767,27 56 850,00 54 850,00 54 850,00 

z toho :     

Bežné príjmy 86 119,78 54 850,00 54 850,00 54 850,00 

Kapitálové príjmy 9 647,49 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 30 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet   

na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Výdavky celkom 104 002,34 56 850,00 56 850,00 56 850,00 

z toho :     

Bežné výdavky 76 523,03 54 850,00 54 850,00 54 850,00 
Kapitálové výdavky 21 579,31 2 000,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 5 900,00 0,00 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 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Majetok spolu 331 822,83 308 290,91 

Neobežný majetok spolu 284 080,52 291 886,08 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 700,00 6 971,00 

Dlhodobý hmotný majetok 261 708,08 247 631,52 

Dlhodobý finančný majetok 29 478,00 29 478,00 

Obežný majetok spolu 39 691,24 23 588,73 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  9 369,21 967,52 

Finančné účty  30 322,03 22 621,21 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  245 ,51 621,66 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k  31.12.2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 331 822,83 308 290,91 

Vlastné imanie  179 280,89 175 263,32 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  179 280,89 175 263,32 

Záväzky 9 820,13 7 051,29 

z toho :   

Rezervy  400,00 430,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 5900,00 268,25 

Krátkodobé záväzky 3 520,13 6 353,04 
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Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 142 721,81 125 976,30 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov majetku: územný plán, dedinské múzeum, kúpa pajty pre požiarnu zbrojnicu, 

obecný automobil 

- predaja dlhodobého majetku – nebol realizovaný 

- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov – obec úver nečerpala 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2016 

Zostatok  

k 31.12 2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0,00 0,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti   9 691,16 967,52 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2016 

Zostatok  

k 31.12 2017 

Záväzky do lehoty splatnosti   9 820,13 7 051,29 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- pokles pohľadávok z dôvodu úhrady nedoplatkov dane z nehnuteľností 

- pokles záväzkov z dôvodu splatenia záväzku voči Úradu vládneho auditu Zvolen 

(vrátenie dotácie) 

9. Hospodársky výsledok  za 2017 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Náklady 106 683,99 111 304,96 

50 – Spotrebované nákupy 21 204,02 9 146,93 

51 – Služby 11 571,08 17 558,49 

52 – Osobné náklady 38 859,85 49 550,53 

53 – Dane a  poplatky 413,29 145,91 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
3,61 72,80 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

33 687,95 34 098,04 

56 – Finančné náklady 821,25 732,26 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
122,91 0,00 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 
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Výnosy 121 683,77 107 287,39 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00 0,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 

62 – Aktivácia 4 224,51 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
58 229,82 58 511,13 

64 – Ostatné výnosy 3 200,50 2 110,92 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

380,00 400,00 

66 – Finančné výnosy 0,06 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 

55 648,88 46 265,34 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

14 999,78 - 4 017,57 

 

Hospodársky výsledok za rok 2016 v sume 14 999,78 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  
 

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  
COOP JEDNOTA  

Žarnovica, SD 
Mikuláš 66,00 

BBSK Stoličky do kultúrneho domu 1 175,00 

ÚPSVaR Zamestnanosť 13 883,60 

MDV a RR SR Úsek dopravy 4,97 

MDV a RR SR Stavebný poriadok 106,95 

MV SR REGOP 37,95 

MV SR Hlásenie pobytu 133,20 

MV SR Voľby do samosprávnych krajov 664,40 

MDV SR Územný plán obce 4 904,00 

SAŽP Zriaďovanie dedinského múzea 4 743,49 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- Podpora zamestnanosti v obci, vznik 5 pracovných miest na obdobie 6 – 9 mesiacov 

- Územný plán obce záverečná etapa. 
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- Dokončenie stavby dedinského múzea. 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2017 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie.  

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2017 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017: 

- Dokončenie stavby dedinského múzea. 

- Kúpa hospodárskej budovy a pozemkov pre účely požiarnej zbrojnice. 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Oprava hospodárskej budovy pre účely požiarnej zbrojnice. 

- Rekonštrukcia kultúrneho domu. 

- Rekonštrukcia a vyčistenie obecných studní. 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nevedie súdny spor a nie je vystavená významným rizikám a neistotám. 

 

Vypracoval: Blažena Arvayová                           Schválil: Mgr. Monika Zlesíková 

                                                                                                       starostka obce 

 

V Beluji  dňa 11. 6. 2018 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


