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1.

Slovo na úvod

Povinnosť vypracovať konsolidovanú výročnú správu pre obce a mestá vyplýva z § 20
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Obec ako materská účtovná jednotka zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za ňou
zriadenú rozpočtovú organizáciu a dcérsku účtovnú jednotku, tvoriace konsolidovaný
celok na základe ich individuálnych účtovných závierok. Konsolidovanú účtovnú závierku
overuje audítor.
Ak má účtovná jednotka povinnosť zostaviť individuálnu výročnú správu a konsolidovanú
výročnú správu, možno údaje z individuálnej výročnej správy a údaje z konsolidovanej
výročnej správy spojiť do jednej výročnej správy (ods. 15 § 21 zákona č. 432/2002 Z. z.).
Konsolidovaná výročná správa obce Kluknava za rok 2018 je členená na 9 kapitol.
Obsahuje všeobecné informácie o obci, o stave, v ktorom sa nachádza, ako aj ekonomické
informácie z konsolidovanej účtovnej závierky za všetky dcérske účtovné jednotky, ktoré
sú súčasťou konsolidovaného celku. Konsolidovaná výročná správa poskytuje informácie
vo vyváženej forme a jej súčasťou sú analýzy stavu a prognózy vývoja obce, dôležité
finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti obce na
zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje v konsolidovanej účtovnej závierke.
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2.

Identifikačné údaje obce

Názov: Obec Kluknava
Sídlo: 053 51 Kluknava 177
IČO: 00329274
Štatutárny orgán obce: Ing. Štefan Kováč
Telefón: 053/4473232
Mail: obec@kluknava.sk, starosta@kluknava.sk
Webová stránka: www.kluknava.sk

3.

Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce:
Zástupkyňa starostu obce:
Hlavný kontrolór obce:
Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Štefan Kováč
Bc. Eva Ondášová
Ing. Vladimír Vaščák
Obec Kluknava má 9 poslancov:
Ing. Marek Balčák
Miroslav Brutovský
Mgr. Jozef Franko
Ing. Ján Kaľavský
Milan Lisý
Ing. Mária Magdová
Bc. Eva Ondášová
Richard Saluga
Ivan Zahuranec

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Kluknave:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Komisia pre ochranu verejného poriadku
Komisia školská a kultúrna
Komisia pre výstavbu a územné plánovanie
Komisia finančná a správy obecného majetku
Komisia pre rozvoj Štefanskej Huty
Komisia pre ochranu verejného záujmu
Komisia pre verejné obstarávanie

Obecný úrad:

Gabriela Cenká
Ľubomíra Uličná
Ing. Mária Gmucová
Katarína Hanková
Iveta Böhmerová
Mgr.Lucia Kipikašová

dane a poplatky, matrika
dane a poplatky, matrika
stavebný úrad
práce a mzdy, personalistika, rozpočet
účtovníctvo
sekretárka, evidencia obyvateľstva,
civilná ochrana, obecný rozhlas
Ján Richnavský
údržbár
Rastislav Richnavský údržbár
Adriana Martiníková knižnica
Daniela Nehilová
upratovačka
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Materská škola Kluknava:
Mgr. Alena Cifrová riaditeľka
Mgr. Ľubica Slebodníková učiteľka
Mgr. Ľudmila Magdová
učiteľka
Mgr. Helena Tivadarová
učiteľka
Mgr.Lucia Podracká učiteľka
Dagmar Ringošová učiteľka
Adriana Martiníková vedúca ŠJ, pomocná pracovná sila
Alena Hvizdošová
kuchárka
Daniela Nehilová
upratovačka
Rozpočtová organizácia:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
základná činnosť:

IČO:
Telefón:
e-mail:
Webová stránka:
Hodnota majetku:
Výška vlastného imania:
Výsledok hospodárenia:

Základná škola
053 51 Kluknava 43
RNDr. Jela Zimmermannová, riaditeľka
zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti pre primárne
vzdelanie a nižšie sekundárne vzdelávanie žiakov, práce
s mládežou na úseku základného školstva
35546573
053/4473212
rzskluknava@azet.sk
https://zskluknava.edupage.org/
578 080,09 €
1 546,40 €
1 546,40 €

Obchodná spoločnosť:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Kábel – Kluknava s.r.o.
053 51 Kluknava 177
Ing. Štefan Kováč, konateľ spoločnosti
Mgr. Jozef Franko, konateľ spoločnosti
Vklad do základného imania:
6 638,78 €
Percentuálne podiely:
100 %
Podiel na hlasovacích právach:
100 %
Predmet činnosti:
prevádzkovanie retransmisie v káblovom distribučnom
systéme v obci Kluknava
IČO:
36572926
Telefón:
053/4299535
e-mail:
obec@kluknava.sk
Hodnota majetku:
1 927,70 €
Výška vlastného imania:
1 389,18 €
Výsledok hospodárenia:
- 1 002,18 €

4.

Základná charakteristika konsolidovaného celku

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá 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

4.1.

Geografické údaje

Geografická poloha obce:
48°55′25″S 20°56′25″V
Kataster Kluknavy podľa geomorfologického členenia Slovenska /Mazúr-Lukniš, 1986/
zasahuje v rámci provincie Západné Karpaty do dvoch subprovincií, troch oblastí, piatich
celkov, štyroch podcelkov a dvoch častí.
Územie má tvar nepravidelnej elipsy pretiahnutej v smere SV-JZ s maximálnou dĺžkou 9,5
km a šírkou 6,25 km.
Súčasťou katastra obce je samostatná miestna časť Štefanská Huta, administratívne
patriaca pod Kluknavu. Strednou časťou katastra, dolinou Hornádu mimo intravilánu obce
vedú dôležité celorepublikové i regionálne komunikačné trasy - železničná trať č. 180 /C-E
40/ z Čiernej nad Tisou do Žiliny a štátna cesta II. triedy č. 547 z Košíc. Z tejto cesty
odbočuje cesta tretej triedy vedúca stredom intravilánu Kluknavy s pokračovaním cez
obce Víťaz a Široké a s pripojením na diaľnicu D1 z Ivachnovej do Prešova.

Podľa administratívneho členenia SR je územie súčasťou Košického kraja a okresu Gelnica.
Susedné mestá a obce:
Richnava, Krompachy, Margecany, Víťaz
Celková rozloha obce:

33,95 km2 (3 395 ha)

Nadmorská výška:

356 m n. m.

Najvyššiu nadmorskú výšku dosahuje opisované územie vo svojej najvýchodnejšej
časti na vrcholovej plošine s nadmorskou výškou 980 m n.m. Najnižšia nadmorská výška
/333 m n.m./ je na úrovni toku Hornádu v mieste, kde rieka opúšťa kataster obce.
Relatívny výškový rozdiel je 647 m .
6

4.2.

Demografické údaje

Počet obyvateľov:
1589
Hustota obyvateľstva:
46,57 obyv./km2
Národnostná štruktúra:
Prevažujúca slovenská národnosť – 96,9 %.
Religiózna (náboženská) štruktúra:
Prevažne rímskokatolícke vierovyznanie – 89,4 %.
Vývoj počtu obyvateľov je nasledovný:

















k 31.12.2001
k 31.12.2004
k 31.12.2005
k 31.12.2006
k 31.12.2007
k 31.12.2008
k 31.12.2009
k 31.12.2010
k 31.12.2011
k 31.12.2012
k 31.12.2013
k 31.12.2014
k 31.12.2015
k 31.12.2016
k 31.12.2017
k 31.12.2018

1679 obyvateľov
1637 obyvateľov
1627 obyvateľov
1632 obyvateľov
1632 obyvateľov
1608 obyvateľov
1596 obyvateľov
1604 obyvateľov
1603 obyvateľov
1613 obyvateľov
1604 obyvateľov
1589 obyvateľov
1577 obyvateľov
1578 obyvateľov
1580 obyvateľov
1589 obyvateľov
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Kategória

Spolu

Muži

Ženy

Vek od 0 – 3 rokov

73

37

36

Vek od 4 – 6 rokov

51

27

24

Vek od 7 – 14 rokov

120

60

60

Vek od 15 – 17 rokov

56

24

32

Vek od 18 – 60 rokov

906

482

424

Vek nad 60 rokov

383

165

218

1589

795

794

Spolu

4.3.

Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci:
V obci Kluknava k 31.12.2018 bolo dlhodobo nezamestnaných 22 osôb.
Nezamestnanosť v okrese:
Miera evidovanej nezamestnanosti:
9,65 %
Vývoj nezamestnanosti za posledných 10 rokov:
 k 31.12.2009
94 obyvateľov
 k 31.12.2010
95 obyvateľov
 k 31.12.2011
107 obyvateľov
 k 31.12.2012
114 obyvateľov
 k 31.12.2013
105 obyvateľov
 k 31.12.2014
75 obyvateľov
 k 31.12.2015
87 obyvateľov
 k 31.12.2016
71 obyvateľov
 k 31.12.2017
33 obyvateľov
 k 31.12.2018
22 obyvateľov
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4.4.

Symboly obce

Erb obce:
Erb obce Kluknava tvorí v zelenom španielskom štíte biely pelikán s dvomi mláďatami.
Nad pelikánom je v ľavej hornej časti žlté slnko.

Vlajka obce:
Vlajku obce Kluknava tvoria pozdĺžne pruhy zelenej, bielej, žltej, bielej a zelenej farby.
Farba vlajky kopíruje farbu zobrazenú na erbe obce. Vlajka má tvar obdĺžnika, pričom jeho
kratšia strana je ukončená do cípov, ktoré sa tvoria od začiatku tretej tretiny až do konca.
Cípy sú tvorené tak, že zo stredu umiestneného v začiatku 3/3 dĺžky vlajky kratšej strany
obdĺžnika sa do rohov obdĺžnika tiahnu spojnice.

Pečať obce:
Pečať obce tvorí erb obce Kluknava s hrubopisom „OBEC KLUKNAVA“
Pečatidlo pochádza z roku 1617.

Odtlačok pečate sa zachoval na urbári
obce z roku 1771 (ŠA-Levoča, Krajský súd
Levoča, komasačné písomnosti, i. č. 369)

a na písomnosti z 1.4.1853 (ŠA-Levoča,
Zbierka odtlačkov pečatí, Kluknava)
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4.5.

Logo obce

Obec Kluknava nemá evidované žiadne oficiálne logo. Ako logo sú používané oficiálne
symboly obce a oficiálny názov obce.

4.6.

História obce

Kluknava sa nachádza v Spišskom regióne. Vznikla po roku 1300 v chotári staršej osady,
zvanej Stará Richnava. Prvá písomná zmienka je z roku 1304, kde sa spomína ako
Cluchnow, Clychnow. 1773 - Klukno, Kluckenau, Kluknawa, 1786 - Klekenau, Kluknó,
Klukenau, Kluknowa, 1808 - Kluknó, Klukenaou, Klukńawa, 1863 - 1913 Kluknó. Súčasný
názov Kluknava sa používa od roku 1920. Etymologický rozbor názvu Kluknava dokazuje
miesto vzniku obce, slovo KLUK, pomnožné KLUKY - s významom chumáč, kúdeľ, spleť
koreňov stromov, zo staroslovienčiny sa vyvinulo v ruštine klok, v poľštine klaki, v češtine
kluk - klčovanie. Na mieste dnešnej Kluknavy boli v rannom stredoveku husté lesy.
Klčovaním sa prácne získavala ďalšia orná pôda pre rozšírené osídľovanie. V povodí
Kluknavského potoka sa usadzovali uhliarske a roľnícke rodiny. Obyvateľstvo je zväčša
domáceho pôvodu, slovanského. Neustále ho pribúdalo a to prirodzenou natalitou
i vnútornou kolonizáciou v 15. a 16. storočí. Osada patrila od 13. storočia pod panstvo
Richnavského hradu. Panovník Matej Korvín ju v roku 1460 dal Imrichovi Zápoľskému
a Šebastianovi z Rozhanoviec za 12 tis. zlatých. V roku 1461 dobyl Richnavský hrad Ján
Jiskra, ale o rok ho získava späť Zápoľský a vlastní ho i s priľahlými obcami do roku 1528.
Po Zápoľských sa majiteľom hradu stáva evanjelický rod Thurzovcov. Po ich vymretí sa
v roku 1693 vlastníkom Spišského a Richnavského hradu s majetkom a prináležitými
obcami stáva zakladateľ spišskej línie katolíckych Czákyovcov - Štefan III., ktorý zomrel
v roku 1699. Majetok si medzi sebou rozdelili početní príbuzní. Imrich III. Czáky získal
Kluknavu a ďalšie obce. Bol prvým z kluknavskej vetvy Czákyovcov, ktorá splynula
s iliašovskou vetvou v 19. storočí. Sídlo panstva z kluknavského kaštieľa prešlo do Smižian.
Hilárovi Czákymu patril na konci 19. storočia celý kluknavsko-iliašovský majetok. Býval
v Spišskom Hrhove.

4.7.

Pamiatky

Drevený krytý most
Z roku: 1832

3

Kluknavu so Štefanskou Hutou, ktorá je miestnou časťou Kluknavy spája drevený krytý
most, ktorý je pýchou slovenských drevených krytých mostov a je jediný svojho druhu na
Slovensku. Postavili ho v roku 1832 zo smrekovca cez Hornád medzi Kluknavou a
Štefanskou Hutou. Už viac ako 170 rokov slúži svojmu účelu a je dokumentom
majstrovstva niekdajších spišských tesárov. Vyniká svojím ojedinelým technickým
riešením. Most bol majetkom Banskej hutnej spoločnosti v Mária Hute. V rokoch 19811984 bol tento most celý zrekonštruovaný. Čiastočné rekonštrukcie boli v roku 2003
a 2004. V roku 2015 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia. Pristúpilo sa k oprave
zdemolovanej fošňovej podlahy a hnilobou poškodených pozdĺžnych nosníkov a prahov,
ktoré boli vyrobené z hĺbkovo impregnovaných železničných podvalov. Poškodené a
vymenené nosníky boli zosilnené bočnými príložkami. Parapety boli vymenené na celom
moste, debnenie konštrukcie v polovici mosta. Celý most bol ošetrený konzervačným
prípravkom proti škodcom, na vrchný náter bol použitý konzervačný olej. Upravilo sa aj
okolie mosta, zrekonštruovala sa Rinička, ktorá dotvára krásu miesta pri altánku a moste.
Barokový kaštieľ
Z roku: 1715
Kaštieľ - pôvodne postavený v renesančnom slohu v roku 1715 - 1720 z materiálu
zrúcaním Richnavského hradu. Postavený je na vyvýšenom mieste nad riekou Hornád
neďaleko kostola. Patril medzi majetky kluknavsko-iliašovskej vetvy rodu Czákyovcov.

(stavbu kaštieľa začal gróf Imrich Czáky). Je to veľká štvorhranná budova so štyrmi vežami
s jednoduchými fasádami. Dnešná podoba nevznikla naraz. Východné a južné krídlo
s juhovýchodnou a juhozápadnou vežou bolo postavené v 2. polovici 16 storočia
pravdepodobne z podnetu Thurzovcov. Uzatvorenú podobu, v podstate dnešnú, má
kaštieľ od prestavby v 17. storočí. Okná na vonkajších fasádach mali vnútornú prevliekanú
mrežu, časť miestností mala okná a vstupy priamo z vnútorného dvora. V 18. storočí časť
obytných priestorov prestavali na priestranné sály so štukovými zrkadlami na rovných
stropoch, vybudovali pecové výklenky. Pod východným návrším vybudovali rozsiahly dvor
dodnes tvoriaci súčasť areálu kaštieľa. Fasády na prízemí mali maľované kvádrovanie.
V 19. storočí pristavali vo vnútri dvora k západnému a južnému krídlu chodbu s hlavným
vstupom. Účelové úpravy v 20. storočí znehodnotili dekoratívne riešenie dlážky. Spomedzi
zelene sa pekne vypínali architektonické články so svetlosivým vápencovým náterom.
Spoločnosť EUROCLUB, s.r.o., ktorá v roku 2004 kúpila kaštieľ od obce Kluknava, ho
zrekonštruovala. Je to Národná Kultúrna Pamiatka NPK.
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Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Je to baroková stavba z II. polovice 18.
storočia, stavba je takmer štvorcového
pôdorysu s oblou oltárnou konchou. Krátka
valená klenba budí dojem kupoly. Fasáda je
členená
pilastrami,
prechádzajúcimi
v podstrešnú rímsu. Trojhranný murovaný
štít je umiestnený vysoko nad vstupným
portálom v kupolovitej streche s laternou.
V interiéri je rokokový oltár s predstavanou
menzou a so stĺpovou, do oblého segmentu
komponovanou architektúrou, ktorá je
oživená drevenou sochou sv. Jána
Nepomuckého - vzácna drevorezba,
reštaurovaná v roku 2000.

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Z roku: 1555
Kostol sv. Kataríny bol postavený
v roku 1555 v renesančnom slohu. V
roku 1710 bol úplne zbarokizovaný.
Staré zvony /1599-1645/. V roku 1809
bola zväčšená loď kostola a v roku
1940 bola na ňom urobená generálna
oprava. Kostol prešiel v rokoch 2010 –
2015 veľkou obnovou, pri ktorej bol
interiér
zmodernizovaný
novými
mozaikami.

12

Kostolík sv. Anny
Z roku: 1632
V chotári obce v jej neďalekých lesoch
na hranici Spiša a Šariša na
Kluknavských lúkach v roku 1632 bola
postavená grófkou Annou CzákyVesselényovou kaplnka zasvätená sv.
Anne, ktorú neskôr gróf Imrich Czáky
dal prestavať na kostolík. V kostolíku sú
umiestnené obrazy a relikviár sv. Anny
a na chóre malý orgán. Ku kaplnke
putovali ľudia z okolitých miest a dedín, ba aj grófstvo a zemania. Omše boli v troch rečiach.
Pred odpustom sa vždy konal jarmok. Dobytčí jarmok bol vždy okolo sviatku sv. Jakuba a
výkladný trh v dňoch 25-26. júla. Púť bola dôležitou spoločenskou a kultúrnou udalosťou v
živote obce. V dnešnej dobe je kostolík udržiavaný a každoročne v júli k nemu putujú veriaci z
okolitých miest a obcí ba aj zo vzdialenejších kútov Slovenska. Pri kostolíku je aj prameň pitnej
vody, ktorou sa pútnici môžu vždy občerstviť.

Zvonička sv. Floriána
Z roku: 1795
Bola postavená v strede obce kluknavčanmi v
roku 1795. Sv. Florián je patrón hasičov. Je tam
umiestnená jeho socha i malý zvonec. Zvonička je
používaná aj v dnešnej dobe.

Továreň - hutný kombinát v miestnej časti
Štefanská Huta
Z roku: 1787
K miestnej časti Štefanská Huta bol v rokoch
1787-1809 postavený hámor - hutnícke
zariadenie, v ktorom sa spracovávala ruda.
Bola to prvá továreň v Európe kde sa
elektrolýzou vyrábala meď, striebro a ortuť
/1889/. Vlastníkom bol bol gróf František
Czáky, ktorý ju v roku 1809 prenajal svojmu
synovi Antóniovi. Do tridsiatych rokov 19.
stor. tu boli šachtové pece, neskôr menšia
železiareň - hutný kombinát postavený v
rokoch 1847 - 1850. Prevádzka sa zastavila v
r. 1897. O rok neskôr ju kúpil Albert Friedrich Habsburg, v roku 1906 ju kúpila rakúska Banská
a Hutná spoločnosť a spravovala ju do konca II. sv. vojny.
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Dom služobníctva a stodola
Z roku: 18. / 19. st.
Vyhlásený za národnú kultúrnu
pamiatku 30.12.2015.
V roku 2018 bola azbestovocementová krytina nahradená
štiepaným šindľom vyrobeným
zo smrekovcového dreva,
v mlátovisku bol vymenený
krov,
strecha
a vstupná
železná brána za drevenú.
Vodný mlyn s Francisciho
turbínou
Z roku: 1910

Pamätník obetiam z obce počas II. sv. vojny

4.8.

Významné osobnosti obce

Obec nemá významné osobnosti obce.
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5.

Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

5.1.

Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

Základná škola:
Hlavná budova školy sídli v obci Kluknava a tvorí školský obvod pre obce Kluknava
s miestnou časťou Štefanská Huta, Richnava so segregovanou rómskou osadou a Hrišovce.
Najväčší počet žiakov navštevuje školu z obce Richnava so segregovanou rómskou

osadou. Cieľová skupina žiakov školy má rôznorodé zloženie. Okrem majoritnej populácie
školu navštevujú aj žiaci zo sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia, ktorých je
väčšina a integrovaní žiaci s poruchami učenia a zdravotným postihnutím, ktorí sú
vzdelávaní podľa IVVP.
Základná škola je právnym subjektom od 1. júla 2002. Je plno organizovanou školou
s triedami 0. – 9. ročníka.
Základná škola k 31.12.2018 mala 640 detí.
Pedagogické činnosti:
Nepedagogické činnosti:
Riaditeľ:
1 ekonomický úsek:
2
zástupca riad. 1. – 4. roč.:
1 sekretariát:
1
uč. 1.– 4.r.:
27 vrátnik:
1
vych. ŠKD:
1 školník:
1
zástupca riad. 5. – 9. roč.:
1 upratovačky:
5
uč. 5.-9.r.:
17 ŠJ:
1
katechéti:
2
asistenti učiteľa:
6
školský psychológ:
1
koordinátor CVČ:
1
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Materská škola:
Materská škola je inštitúciou, v ktorej učiteľky popri rodine a najbližšom sociálnom
prostredí deťom sprostredkovávajú nesmierne množstvo podnetov a tým ich stimulujú
k tvorivej aktivite.

V predprimárnom vzdelávaní sa zdôrazňuje rozvíjanie osobnosti dieťaťa využitím
aktivizujúcich metód, tvorivých a zážitkových, čím vzniká priestor na sebarealizáciu
dieťaťa.
Kompetencie, ktorými má disponovať dieťa, absolvent predprimárneho vzdelávania
v materskej škole pred vstupom do školy vymedzuje Štátny vzdelávací program ISCED 0.
Dosiahnutie týchto kompetencií je predpokladom pre úspešný štart v základnej škole.
Materskú školu v školskom roku 2017/2018 navštevovalo 45 detí.
Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizovala v dvoch triedach pod vedením
kvalifikovaných pedagogických pracovníkov, ktorí sa starali o ich telesný rozvoj, osobnú
spokojnosť, pohodu, rozvíjali ich zručnosti a schopnosti a spoločne prežívali s nimi detské
radosti, ale aj starosti.
Počet pedagogických pracovníkov: 4
Nepedagogických pracovníkov: 3
Aktivity v MŠ:
 módna prehliadka
 exkurzia predajne potravín CBA
 prikrmovanie vtáčikov v zime
 stavanie snehuliakov
 karneval s tatkom Šmolkom a Šmolinkou
 Deň matiek - vystúpenie pre mamičky
 farebný svet detí – pri príležitosti MDD:
- Slniečkový deň - včielky bzučalky v žltej farbe, Danka a Stanislav Majerník oboznámili deti
s včelárstvom
- Športový deň na futbalovom ihrisku v oranžovej farbe a jazda na koníkoch
- Indiánsky deň s množstvom súťaži, maľovaním na tvár s Tomom a Jerym v modrej farbe
- Turistická vychádzka v zelenej farbe na Detské ihrisko Vierbiny
- Do rozprávky deti vtiahla víla Zvonilka – tvorivé dielne, súťaže v bielej farbe
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školský výlet do Kaštieľa v Markušovciach na rozprávku Popoluška, Spišský salaš,
Lesnícke múzeum v Bijacovciach
rozlúčka s MŠ - 14 predškolákovi prevzalo osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania
vystúpenie na Kluknavských slávnostiach „ Žartovné hašterenie detí na lúke“
Šarkaniáda, Úcta k starším,
Spišské divadlo – rozprávka „Tri zlaté vlasy deda Vševeda“
jesenné dobroty ochutnávka ovocia a zeleniny – vitamínové šaláty
Jeseň života poďakovanie starým rodičom
Mikulášske prekvapenie - Mikuláš v MŠ
tvorivé dielne -pečenie a zdobenie medovníkov
vianočná nálada obdarovanie svojich blízkych pesničkami, tancom
účasť na okresných súťažiach a aktivitách organizovaných ŠÚ v Margecanoch:
- Prednes poézie a prózy
- Spev ľudových piesní
- Detská športová olympiáda v Gelnici
- Výtvarné súťaže
- Tamgramiáda
- Gelnická dúha téma U pani doktorky
- Ochranárik - čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany
v spolupráci s CŠPP v Gelnici organizovanie projektu „Predškoláci v akcii“ zameraného
na rozvoj kognitívnych, interpersonálnych a emocionálnych schopností detí.














Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje v štátnom jazyku – slovenskom.

5.2.

Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:



5.3.

Praktický lekár pre dospelých MUDr. Abdul Wares, Kluknava 190
Zubná ambulancia MUDr. Milan Šoltýs, Kluknava 190

Sociálne zabezpečenie

Na sociálnom úseku obec zabezpečuje nevyhnutnú sociálnu starostlivosť pre svojich
občanov.
Prostredníctvom ÚPSVaR zabezpečuje pre nezamestnaných poberajúcich sociálne dávky,
aktivačné práce.

5.4.

Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:




Folklórna skupina Kluknavčanka
Dobrovoľný hasičský zbor
ZO Únie žien Slovenska
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Telovýchovná jednota FC Kluknava
Klub slovenských turistov Kluknava
Poľovnícke združenie
Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Kluknava
Slovenský červený kríž

Kultúra – nehmotné dedičstvo našich starých otcov a materí, klenotnica ľudovej tvorby,
ktorú každý z nás dostáva do vienka od svojich blízkych už od svojho narodenia. Je len
na nás, aby sme to krásne prezentovali a ďalej uchovávali pre budúce generácie.
Na kultúrne vyžitie v našej obci slúži kultúrny dom. Je to budova kde sídli aj pošta.
Kultúrny dom je využívaný na skúšky folklórnej skupiny, kultúrne aktivity, pre výuku
autoškoly a podobne.
V roku 2018 sa v našej obci či už v priestoroch kultúrneho domu, v telocvični a areáli
základnej školy, v kaštieli, na klzisku alebo na ihrisku, uskutočnili nasledovné akcie:
3. ročník kluknavskej fašiangovej zabíjačky, Žiacky fašiangový bál a Fašiangový karneval,
Deň matiek, celoslovenský štafetový beh „The run Slovakia“, stavanie mája, 31. ročník
výstupu na Roháčku, 14. ročník kluknavských folklórnych slávností, sadenie symbolického
duba - "Dohodového Masarykovho duba", slávnostné otvorenie oddychovej zóny Pri Haci,
úcta k starším, predmikulášska besiedka spojená s výmenou receptov a predvianočných
ručných prác, Tradičné Vianoce v kaštieli, 8. ročník nohejbalového turnaja o pohár
riaditeľky ZŠ, 7.ročník futbalového turnaja o pohár starostu.
Knižnica ako kultúrna, spoločenská a vzdelávacia inštitúcia plní svoju
najdôležitejšiu úlohu v uchovávaní, spracúvaní a sprístupňovaní knižničného fondu
čitateľom. Knižnica je otvorená v pondelok a utorok od 1400 do 1530, v stredu od 1400 do
1600 a vo štvrtok od 1400 do 1515. V roku 2018 bolo v knižnici prihlásených 45
používateľov, z toho bolo 35 používateľov do 15 rokov. Knižnica vo svojom fonde k
31.12.2018 evidovala 6 582 kn. jednotiek, z toho 1 419 kn. jednotiek odbornej literatúry
pre dospelých, 2 843 kn. jednotiek krásnej literatúry pre dospelých, 313 kn. jednotiek
odbornej literatúry pre deti a mládež a 2 007 kn. jednotiek krásnej literatúry pre deti a
mládež. Knižnica v roku 2018 uskutočnila 1 327 výpožičiek.
Kniha - je zdroj poznania a oddychu
- je priateľ, ktorý nikdy nepovie, že nemá čas.
Knižnica je ako most do sveta nových informácií a zážitkov, a práve preto si to, čo
máme v knižnici chráňme, zveľaďujme a uchovávajme pre budúce generácie.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský
život sa bude orientovať hlavne na udržiavanie ľudových tradícií a zvyklostí v našej obci.

5.5.

Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
- predajne potravín:
- Milk-Agro spol. s r.o.
- Karmen veľkoobchod potravín s.r.o.
- Ramix Radoslav Hamrák (potraviny a rozličný tovar)
- Vijofel – predajňa mäsa a mäsových výrobkov
- Spiš Market
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-

reštaurácie, pohostinstvá a občerstvenie:
- Hostinec „U Mili“ Daniel Lovás
- Piváreň Bradlan František Lovás
- Reštaurácia Poľovník Eva Balogová
- Bufet Horec Václav Klimeš
- EUROCLUB s.r.o. - Penzión a reštaurácia Biela Dáma a Čierny Rytier

-

ostatné:
- Poľnohospodárske družstvo Kluknava
- Včelárske potreby - Stolmaj.sk, VČELÁRSTVO – MAJERNÍK
- FL Trade plus s.r.o.
- Auto – ESK s.r.o.
- Autoservis RKO s.r.o. Peter Kováč
- Ladislav Mihalik - Autoslužby
- Pánske, dámske a detské kaderníctvo TINA
- Slovenská pošta, pobočka
- Kábel – Kluknava s.r.o. (televízny káblový rozvod)
- ELBO – Emil Borza (revízie a montáž elektrických zariadení)
- Ondrej Šimoňák (stavebná činnosť)
- Mstav – Martin Palko (stavebná činnosť)
- MJM sadrokartón – Ján Palko (stavebná činnosť)
- Helena Palková – cukrárenská výroba
- Ján Čižmarik – ČIŽO (inštruktor autoškoly)
- BB THERM s. r. o. (vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo)
- Kalos-fam, spol. s r. o. (stavebná činnosť, doprava)
- LRV Trading, s.r.o. (stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov)

Najvýznamnejší priemysel v obci:
 Poľnohospodársky (rastlinná a živočíšna výroba) – PD Kluknava, Kluknavská
mliekáreň
 Lesné hospodárstvo – Urbárska spoločnosť
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
 Poľnohospodárske družstvo Kluknava, Kluknavská mliekáreň (výroba tradičných
výrobkov z ovčieho a kravského mlieka – bryndza, syry, oštiepky, parenice, kolibky
a iné)
V rámci dlhodobého finančného majetku vykazuje konsolidovaný celok obce Kluknava
cenné papiere, akcie v týchto obchodných spoločnostiach:
Názov obchodnej spoločnosti
Podtatranská vodárenská spoločnosť
Ekover s.r.o.

Hodnota podielu 2017
242 884
1 000
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Hodnota podielu 2018
242 884
1 000

6.

Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2018. 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením číslo
303-14/12-2017.
Bol zmenený desaťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 7.3.2018
- druhá zmena schválená dňa 30.6.2018
-

oznámením OÚ KE č. OS2-2018/010328-019
oznámením OÚ KE č. OS2-2018/032946-0005
uznesením OZ č. 357,358-28/6-2018
tretia zmena schválená dňa 30.9.2018
oznámenie DHZ č. 38 793
štvrtá zmena schválená dňa 30.9.2018
oznámením OÚ KE č. OS2-2018/012662-027
piata zmena schválená dňa 30.9.2018
oznámením OÚ KE č. OSZP1-2018/009944
šiesta zmena schválená dňa 1.11.2018
oznámením OÚ KE OS2-2018-044295-012
siedma zmena schválená dňa 7.11.2018 uznesením OZ č. 401-7/11-2018
ôsma zmena schválená dňa 15.11.2018
RO starostu obce č. 1/2018
deviata zmena schválená dňa 7.11.2018 uznesením OZ č. 401-7/11-2018
desiata zmena schválená dňa 31.12.2018 oznámením OÚ KE OS2-2018/044295-012

6.1.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné
plnenie
príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

2 147 370

3 138 824

3 018 685,71

96,17

2 146 620
350
400
25 758
2 173 128

2 316 966
20 350
801 508
85 452
3 224 199

2 270 558,84
31 146,79
716 980,08
49 583,13
2 798 384,56

98,00
153,06
89,45
58,02
86,79

635 926
186 750
9 820
1 340 632

802 580
821 995
9 820
1 589 804

690 220,63
539 681,58
18 676,43
1 549 805,92

86,00
65,66
190,19
97,48
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6.2.

Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Skutočnosť
k 31.12.2018

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku:
- nevyčerpaný transfer ZŠ k 31.12.2018
- nevyčerpaný transfer prevencia kriminality
- nevyčerpaný transfer na rekonš. pož. zbrojnice
- nevyčerpané vzdelávacie poukazy ZŠ k 31.12.2018
- osobitný príjemca
- nevyčerpaný transfer ZŠ dopravné
- nevyčerpané prostriedky z účtu ŠJ MŠ
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu
- finančné zábezpeky
- nevyčerpané prostriedky z účtu bytovky
- nevyčerpané prostriedky z účtu zábezpeky - bytovka
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

2 290 766,97
2 270 558,84
20 208,13
2 088 646,37
690 220,63
1 398 425,74
202 120,60
60 521,79
31 146,79
29 375,00
691 061,76
539 681,58
151 380,18
-630 539,97
-428 419,37
150 810,63
38 478,31
6 250,00
28 500,00
6 268,90
188,40
6 516,90
1 297,13
3 967,85
16 000,00
5 119,58
4 505,88
-545 512,32
716 980,08
18 676,43
698 303,65
3 068 268,84
2 798 384,56
269 884,28
117 092,95
152 791,33

Prebytok rozpočtu v sume 152 791,33 € 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 zo ŠR a podľa
osobitných predpisov (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) v sume 117.092,95 € navrhujeme
použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
152 791,33 €
.

Na základe uvedených skutočností tvorba rezervného fondu za rok 2018 je vo výške 152 791,33 €.
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6.3.

Rozpočet na rok 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou

Skutočnosť
k 31.12.2018
3 068 268,84

Rozpočet
na rok 2018
3 224 276

2 270 558,84
31 146,79
716 980,08
49 583,13

2 316 966
20 350
801 508
85 452

Skutočnosť
k 31.12.2018
2 798 384,56

Rozpočet
na rok 2018
3 224 199

690 220,63
539 681,58
18 676,43
1 549 805,92

802 580
821 995
9 820
1 589 804

7.

Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok

7.1.

Majetok

a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017
3 771 461

Skutočnosť
k 31.12.2018
3 830 523

Predpoklad
na rok 2019
3 830 523

2 619 644

3 041 511

3 041 511

6 877

2 948

2 948

Dlhodobý hmotný majetok

2 362 243

2 788 040

2 788 040

Dlhodobý finančný majetok

250 523

250 523

250 523

1 150 025

788 459

788 459

3 028

3 284

3 284

324 997

346 454

346 454

3 523

3 559

3 559

818 477

435 163

435 163

1 792

553

553

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017
3 885 539

Skutočnosť
k 31.12.2018
4 057 438

Predpoklad
na rok 2019
4 057 438

2 938 002

3 502 718

3 502 718

6 877

2 948

2 948

Dlhodobý hmotný majetok

2 687 240

3 255 886

3 255 886

Dlhodobý finančný majetok

243 884

243 884

243 884

Obežný majetok spolu

940 546

549 442

549 442

3 028

3 284

3 284

4 235

5 768

5 768

933 283

540 391

540 391

6 992

5 278

5 278

Skutočnosť
k 31.12.2017
3 771 461

Skutočnosť
k 31.12.2018
3 830 523

Predpoklad
na rok 2019
3 830 523

2 552 849

2 656 015

2 656 015

2 552 849

2 656 015

2 656 015

490 401

448 857

448 857

650

650

650

Zúčtovanie medzi subjektami VS

137 705

84 953

84 953

Dlhodobé záväzky

308 721

311 887

311 887

43 325

51 367

51 367

728 211

725 651

725 651

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

Časové rozlíšenie

7.2.

Zdroje krytia

a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017
3 885 539

Skutočnosť
k 31.12.2018
4 057 438

Predpoklad
na rok 2019
4 057 438

2 542 507

2 652 311

2 652 311

2 542 507

2 652 311

2 652 311

607 600

552 204

552 204

650

650

650

Zúčtovanie medzi subjektami VS

137 705

84 953

84 953

Dlhodobé záväzky

328 476

315 344

315 344

Krátkodobé záväzky

140 769

151 258

151 258

735 431

852 922

852 922

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- prírastkov/úbytkov dlhodobého majetku:
prírastok na účte 021 v sume 401 406,91 €, ktorý vznikol zaradením majetku
technického zhodnotenia – rekonštrukcia šatní TJ (13 010,53 €), rekonštrukcia MŠ II.
etapa (377 248,58 €) a oddychová zóna pri Haci (11 147,80 €)
prírastok na účte 022 v sume 12 022,57 € vznikol zaradením verejného osvetlenia ŠH
Banská
- predaj dlhodobého majetku:
úbytok na účte 031 vznikol vyradením pozemkov v sume 159,71 € (predaj pozemkov
občanom)

7.3. Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

2 325

3 443

Pohľadávky po lehote splatnosti

2 618

2 013

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

2 141

3 557

Pohľadávky po lehote splatnosti

2 094

2 211

Pohľadávky

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky
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7.4. Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

352 046

363 255

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

469 245

466 602

Záväzky po lehote splatnosti
b) za konsolidovaný celok
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

8. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Predpoklad
rok 2019

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

62 745

69 217

69 217

51 – Služby

80 613

97 650

97 650

52 – Osobné náklady

286 798

356 294

356 294

53 – Dane a poplatky

1 834

2 650

2 650

115 201

117 879

117 879

119 548

120 360

120 360

8 767

11 199

11 199

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
Výnosy

79 130

124 870

124 870

60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb

24 586

23 389

23 389

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
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62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

704 312

697 738

697 738

32 205

31 365

31 365

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

942

1 160

1 160

1 765

1 955

1 955

67 – Mimoriadne výnosy

1 875
182 600

248 047

248 047

193 314

103 166

103 166

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 /

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 103 165,54 EUR bol zúčtovaný na účet
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Predpoklad
rok 2019

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

199 924

182 372

182 372

51 – Služby

193 871

207 604

207 604

52 – Osobné náklady

1 348 819

1 531 255

1 531 255

53 – Dane a poplatky

3 094

2 832

2 832

115 569

118 247

118 247

127 322

128 891

128 891

18 295

18 766

18 766

30 446

31 438

31 438

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
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Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

33 307

31 635

31 635

704 312

696 823

696 823

45 112

87 009

87 009

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

942

1 160

1 160

1 771

1 957

1 957

67 – Mimoriadne výnosy

1 875
1 452 690

1 510 428

1 510 428

201 855

107 236

107 236

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 /

9.

Ostatné dôležité informácie

9.1.

Prijaté granty a transfery

V roku 2018 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Suma prijatých
Poskytovateľ
Účelové určenie grantov a transferov
prostriedkov
v€
DHZ SR
Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
28 500,00
SFZ SR
Dotácia TJ ihrisko
9 757,89
MV SR
Prevencia kriminality - kamerový systém
5 000,00
DHZ SR
Dobrovoľný hasičský zbor - technika
3 000,00
Install Kurilla
KFS
200,00
Mäso - údeniny Kočík
KFS
50,00
Urbárska spoločnosť Kluknava KFS
150,00
Harmata Jozef
KFS
150,00
Altan s.r.o. Krompachy
KFS
40,00
Štefan Grech
KFS
100,00
ASTEX
KFS
700,00
Mediinvest Consulting
KFS
100,00
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Lukáš Skovajsa Servis plyn
Ronar s.r.o.
Komunálna poisťovňa
Mirex s.r.o.
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
MV SR
MDVaRR
MV SR
UPSVaR
MV SR
MV SR
MV SR

9.2.

KFS
KFS
KFS
KFS
Normatív ZŠ
Materské školy
Dopravné
Soc. znevýhodnené prostredie
Asistenti učiteľa
Príspevok na učebnice
Škola v prírode
Vzdelávacie poukazy
Lyžiarsky výcvik
Strava HN MŠ
Strava žiakov v HN ZŠ
Školské potreby
Matrika
Stavebný úrad
Starostlivosť o životné prostr.
Osobitný príjemca
Voľby do VÚC
Register adries
Register obyvateľov

150,00
200,00
160,00
500,00
1 211 934,00
2 372,00
41 901,00
58 300,00
1 680,00
383,00
4 800,00
15 072,00
2 400,00
19,80
99 547,89
19 139,80
5 689,72
1 813,98
147,00
1 430,94
1 504,23
27,60
519,09

Poskytnuté dotácie

V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 3/2016
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:

Prijímateľ dotácie

Telovýchovná jednota FC Kluknava
Klub slovenských turistov Kluknava
SZ zdravotne postihnutých Kluknava
FS Kluknavčanka

Účelové určenie dotácie

činnosť
činnosť
zabezpečenie akcií
činnosť

Olymp. klub Spiš
ocenenie športovcov
SRRZ-Rodičovské zduženie pri ZŠ Kluknava knihy, plavecký výcvik
ocenenie pri KFS
Jednotlivcom

ZO Únie žien v Kluknave

Činnosť
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Suma poskytnutých
prostriedkov
v€
22 700
600
1 050
2 000
100
400
2 700
1 250

9.3.

Významné investičné akcie v roku 2018

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
- rekonštrukcia materskej školy
- oddychová zóna pri Haci
- rekonštrukcia telocvične ZŠ
- Dom kurialistov – mlátovisko – rekonštrukcia strechy
- vysprávky miestnych komunikácii
- novostavba polyfunkčného objektu – denný stacionár a lekáreň
- šatne TJ – fotovoltaika, sedadlá na tribúne, maľba šatní a soc. zariadení
- nákup záhradných kompostérov
- nové verejné osvetlenie popri ceste z Kluknavy do Štefanskej Huty

9.4.

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch
-

9.5.

rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Zberný dvor
Vodozádržné opatrenia – parkovisko pri ihrisku
rozšírenie kamerového systému
Dom kurialistov – rekonštrukcia vnútorných priestorov
Kluknava vodovod II. etapa - rozšírenie vodovodu
Kluknava vodovod III. etapa - rozšírenie vodovodu
zateplenie strechy obecného úradu
ZŠ – zateplenie pavilónu B
amfiteáter pri klzisku pod obecným úradom

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného
obdobia.
Prílohy:





Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz
ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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