VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HRIŇOVÁ
ZA ROK 2011

Úvod:
Hriňová sa osamostatnila od Detvy 21. októbra 1890, kedy získala dekrét obce. Zriaďujúci štatút bol
schválený 5. septembra 1891 municipálnym výborom Zvolenskej župy pod číslom 322/1891. V čase vzniku mala
Hriňová viac ako 6 000 obyvateľov. Osídlenie bolo riedke, nepravidelné. Hlavným zdrojom obživy bolo obrábanie
pôdy, chov dobytka, práca v lesoch, pálenie dreveného uhlia, práca na parnej píle a v sklárskej hute, ktorá vznikla
v polovici 18. storočia v Skalisku. Výrobky hriňovských sklárov, ktorých skláreň zamestnávala 500 – 600, sa
dostali ďaleko do sveta. V roku 1914 sa sklárska výroba stala nerentabilnou, sklárske pece vyhasli, stroje
rozpredali a huta ostala prázdna. Po I. svetovej vojne boli pokusy o obnovenie výroby, ale neboli úspešné.
Zaujímavosťou bolo vydanie vlastných peňazí v roku 1879, ktorými majiteľ vyplácal zamestnancov a ktoré platili
iba v jeho obchode. Zánikom sklárne ubúdalo pracovných príležitostí. Prácu poskytovala iba parná píla a
výstavba ciest Kriváň – Kokava nad Rimavicou a Hriňová – Brezno. Hriňovčania odchádzali za prácou za
hranice vlasti i do zámoria. Rodiny trpeli biedou, sociálne pomery boli podpriemerné. Do roku 1918 boli v
Hriňovej dve štátne školy s maďarským vyučovacím jazykom. Na lazoch boli tzv. gazdovské školy, v ktorých
skúsenejší gazdovia, počas zimných mesiacov, vyučovali deti po slovensky so zameraním na čítanie a písanie.
Nový rozvoj v Hriňovej predstavuje predovšetkým výstavba Závodov ťažkého strojárenstva, vybudovanie
vodnej nádrže, ktorá je zásobárňou pitnej vody pre široké okolie. Zvýšila sa kultúra bývania a nový život
prenikol aj na lazy.
Od osamostatnenia Hriňovej sa na rozvoji a zveľaďovaní podieľali richtári:
Od 1890 – 1920 Ondrej Suja Žiak, Juraj Trebuľa, Ondrej Chovan, Jozef Bystriansky, 1920 – 1944 Matúš Hukel,
1944 – 1945 Ondrej Žiak, 1945 – 1946 Adolf Ružička, 1946 – 1948 Štefan Kmeť, 1948 – 1951 Michal Hanes,
1951 – 1954 Ján Machala, 1954 – 1964 František Kmeť, 1964 – 1981 Gašpar Paprčka, 1981 – 1990 Imrich
Baláž, 1990 – 2002 Ing. Rudolf Gonda, 2002 – 2006 JUDr. Imrich Matúška, 2006 – 2010 Ing. Rudolf
Gonda. Od roku 2010 je primátorom mesta Mgr. Stanislav Horník.
Hriňová sa stala mestom 1. januára 1989.
I. Základné údaje a informácie o vývoji účtovnej jednotky
Postavenie a zriadenie mesta upravuje zákon č. 369/1990 Zb. SNR o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Mesto Hriňová je samosprávny a správny celok SR, združuje osoby,
ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených osobitným
zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.
a) Identifikačné údaje účtovnej jednotky
Názov:
Mesto Hriňová
Sídlo:
Partizánska 1612/5, 962 05 Hriňová
Štatutárny zástupca: Mgr. Stanislav Horník, primátor mesta
IČO:
00319961
DIČ:
2021318695
Počet obyvateľov: 7 711 (k 31.12.2011)
Rozloha:
12 649 ha
Zoznam poslancov MsZ:
•
Miloš Brašeň, Vajanského 1599/8, Hriňová
•
Ing. Marián Beňo, Lúčna 1766/28, Hriňová
•
Jozef Ďurica, Krivec 397, Hriňová
•
Ing. Ivan Gallo, Lúčna 1998/23, Hriňová
•
Ing. Rudolf Gonda, Pod cintorínom 1800/21, Hriňová

•
•
•
•
•
•
•
•

Ján Krahulec, Priehalina 477, Hriňová
Peter Krnáč, Krivec 1874, Hriňová
MUDr. Štefan Krnáč, Pod cintorínom 1769/17, Hriňová
Štefan Kuvik, J. Kráľa 1822/20, Hriňová
Ľubomír Malček, Zánemecká 345, Hriňová
Ladislav Moravčík, Školská 1608/3, Hriňová
Jozef Panica, Vrchárska 1684/24, Hriňová
Zuzana Renčková, Partizánska 1574/27, Hriňová

b) Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky
Mesto Hriňová je zriaďovateľom nasledovných organizácií s právnou subjektivitou:
- Základná škola s materskou školou, Školská 1575
členenie: základná škola, školská jedáleň, školský klub detí a materská škola
riaditeľka školy: Mgr. Emília Trebulová
počet žiakov:
390
počet detí v ŠKD:
92
počet detí v MŠ:
87
- Základná škola s materskou školou, Krivec 1355
členenie: základná škola, školská jedáleň, školský klub detí a materská škola
riaditeľka školy: Mgr. Mária Paučová
počet žiakov:
241
počet detí v ŠKD:
25
počet detí v MŠ:
52
- Základná umelecká škola, Školská 2643
riaditeľka: Mária Spišiaková
individuálna forma vyučovania: 115 detí
skupinová forma vyučovania:
114 detí
c) Informácia o vývoji účtovnej jednotky
Mesto je právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom. Všeobecnou
legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových organizácií a obcí je zákon
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje
povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou
závierkou musí byť tiež overený audítorom. Súčasťou účtovnej závierky sú aj závierky rozpočtových organizácií.
Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďaľších
zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania. 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 na základe zákona č. 597/2003 Z.z. o
financovaní základných škôl a školských zariadení. Ďaľšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na
príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR, alebo správcu rozpočtovej
kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Hospodárenie mesta za rok 2011 môžeme hodnotiť ako dobré hospodárenie. Mesto sa dokázalo vyrovnať s
negatívnymi dopadmi hospodárskej krízy v oblasti pomerne veľkého zníženia príjmov podielových daní. V tejto
súvislosti boli prijaté úsporné opatrenia v bežných výdavkoch. V kapitálových výdavkoch bola zaznamenaná
úprava – zvýšenie, kde bolo prioritou mesta realizovať všetky naplánované akcie. Mestu Hriňová bola v roku 2011
poskytnutá dotácia na zateplenie ZUŠ v sume 15 000,00 € z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR a dotácia
z Obvodného úradu Banská Bystrica v sume 10 000,00 € na nákup kamerového systému v rámci zvýšenia

bezpečnosti v našom meste. Taktiež bol navýšený rozpočet o sumu 101 000,00 € z dôvodu predaja budovy
práčovne.
V priebehu roka 2011 v investičnej oblasti najvyššie čerpanie bolo zaznamenané na rekonštrukciu a modernizáciu
miestnych komunikácií v sume 118 332,00 €. Na projekt Obnova ZŠ s MŠ Krivec bol mestu poskytnutý
nenávratný finančný príspevok z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Na základe 2. žiadosti o platbu v
roku 2011 bola mestu poukázaná čiastka 381 850,00 €. V sume 43 043,00 € bola realizovaná prestavba budovy
bývalých WC na budovu Informačného centra. Ďalej boli vykonané stavebné úpravy v ZUŠ (zateplenie) v sume
29 006,00 €.
Nielen investičné akcie prispievajú k rozvoju mesta, ale aj podujatia, ktoré život v meste robia zaujímavejším a
atraktívnejším. Vrcholom zimných podujatí je Zimná furmanská súťaž, ktorá príláka divákov zo širokého
okolia, Mestský ples už 17. ročník, veľkú popularitu si získali Hriňovské dni divadla, Váľanie májov, už 37. ročník
Rozospievanej mlade, Petroplavlovský jarmok a iné. Vrcholom letných podujatí bol 5.ročník festivalu Deti pod
Poľanou a Muziky pod Poľanou, miestom podujatia je prekrásne prostredie pri kláštore na Raticovom Vrchu. A
nemôžeme zabudnúť aj na Hriňovské Vianoce.
Radosť nám robili folklórne súbory – Hriňovčan, detské folklórne súbory Hviezdička a Malíček, spevácka skupina
Hriňovčianky, dychovka, tanečná skupina FRESH, ale aj športovci a žiaci našich škôl.
II. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Prehľad základných ukazovateľov
Kategória

vrátane RO

Schválený rozpočet

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť

Bežné príjmy

3 033 225,00

3 327 846,00

3 340 393,00

Bežné výdavky

2 940 421,00

3 250 658,00

3 124 873,00

92 804,00

77 188,00

774 194,00

Kapitálové príjmy

7 454 511,00

519 408,00

514 353,00

Kapitálové výdavky

7 764 689,00

441 568,00

299 095,00

-310 178,00

77 840,00

215 258,00

Príjmy spolu

10 487 736,00

3 847 254,00

3 854 746,00

Výdavky spolu

10 705 110,00

3 692 226,00

3 423 968,00

Rozdiel (P-V)

-217 374,00

155 028,00

430 778,00

Príjmové fin.operácie

367 834,00

370 649,00

1 987,00

52 848,00

430 077,00

432 636,00

314 986,00

-59 428,00

-430 649,00

Príjmy spolu

10 855 570,00

4 217 903,00

3 856 733,00

Výdavky spolu

10 757 958,00

4 122 303,00

3 856 604,00

97 612,00

95 600,00

129,00

Bežný rozpočet (P-V)

Kapitálový rozp. (P-V)
Rozpočet B+K

Výdavkové fin. operácie
Fin.operácie (P-V)
Rozpočet spolu

Rozdiel (+ prebytok
-schodok)

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý prebytok v sume 774 194,00 € €. Bežné príjmy rozpočtu mesta ku koncu
sledovaného obdobia predstavujú 3 340 393,00 €, z toho mesto 3 303 654,00 €. Najvyššiu položku tvoria daňové
príjmy, a to predovšetkým podiel na výnose dani z príjmov fyzických osôb vo výške 1 702 522,00 € poukazovaný
zo ŠR prostredníctvom daňového úradu. Daňovými príjmami sú dane z majetku a dane za špecifické služby.
Príjmami bežného rozpočtu sú ešte nedaňové príjmy, sú to príjmy z vlastníctva majetku mesta a administratívne a
iné poplatky. Dôležitou položkou rozpočtu sú granty a transfery poskytované zo ŠR. V roku 2011 boli Mestu
Hriňová poskytnuté bežné transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu v celkovej sume
1 014 054,00 €. V tejto sume sú zaúčtované dotácie poukazované prostredníctvom Ministerstva financií SR,
alebo správcu kapitoly štátneho rozpoču. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa predkladalo podľa stanoveného
termínu poskytovateľa. Termín na posledné zúčtovanie so ŠR bol 15. máj 2012.
Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2011 v sume 3 124 873,00 €. Z toho mesto 1 629 484,00 € . Výdavky
bežného rozpočtu boli účtované v súlade so schváleným rozpočtom, programovým rozpočtom a rozpočtovou
klasifikáciou na správu mestského úradu, ochranu pred požiarmi, cestnú dopravu, nakladanie s odpadmi, na
bytové hospodárstvo, na kultúru, zdravotníctvo, školstvo,opatrovateľskú službu, verejné osvetlenie, dopravu,
verejné WC, čistenie mesta, správu cintorína, verejnú zeleň, zimnú údržbu.
Plnenie kapitálových príjmov mesta v sume 514 353,00 €, podobne ako v prípade bežných príjmov aj o plnení
kapitálových príjmov rozhodujú vlastné príjmy – príjmy z predaja budov, bytov a pozemkov. V roku 2011 bola
odpredaná budova práčovne v sume 95 200,00 € a pozemky v celkovej sume 12 303,00 €. V rámci kapitálových
príjmov bola mestu poukázaná dotácia na základe druhej žiadosti o platbu na Obnovu ZŠ s MŠ Krivec v sume
381 850,00 € a už spomínaná dotácia na zateplenie ZUŠ a na kamerový systém.
V rámci kapitálových výdavkov v celkovej sume 290 868,00 € bola realizovaná rekonštrukcia miestnych
komunikácií v sume 118 332,00 €, prestavba budovy bývalých WC na informačné centrum v sume 43 043,00 € a
taktiež boli v rámci kapitálových výdavkov financované aj projektové dokumentácie na akcie, ktoré plánuje mesto
v najbližšej dobe realizovať – Bytový dom Bystrô, IBV Skalisko, hospodársky dvor, biokúpalisko, zdravotné
stredisko, požiarna zbrojnica a cyklotrasa.
Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie. V príjmovej časti je to zostatok prostriedkov
z predchádzajúcich rokov v sume 1 987,00 €. Vo výdavkových finančných operáciách je zaúčtované splatenie
prekleňovacieho úveru na Obnovu ZŠ Krivec v sume 381 849,43 €, mimoriadna splátka municipálneho úveru
v Primabanke v sume 20 000,00 € a splátka investičného úveru vo VÚB v sume 7 532,00 €.
Z rozdielu bežného a kapitálového rozpočtu vyplýva, že bol dosiahnutý prebytok hospodárenia za rok 2011
v sume 567 030,00 €.
III. Bilancia aktív a pasív súvahy
Majetok mesta
Mesto je povinné majetok zveľaďovať, chrániť pred poškodešním, zničením alebo stratou, viesť majetok v
účtovníctve podľa osobitného predpisu(zákon o účtovníctve).
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa preukazuje stav hmotného majetku údajmi fyzickej
inventúry, upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca
účtovného obdobia. Pri majetku hmotnej a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou. Pri
záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú
inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou.
K 31.12.2011 vykázaný majetok v sume 5 972 035,00 €, z toho majetok mesta v sume 4 566 138,00 €. U
neobežného majetku mesta boli zaznamenané prírastky na majetku mesta v sume 167 828,72 € - zhodnotenie
budovy Štokovec, plynofikácia kotolne v MsKS, rekonštrukcia miestnych komunikácií, nákup prístrojov. Úbytky
nehnuteľného majetku – odpredaj budovy a odpredaj pozemkov.

Pohľadávky k 31. 12. 2011:
a) Pohľadávky nedaňové (318):
K 31.12.2010
v€
Nedaňové pohľad. spolu

K 31.12.2011
v€
34 219,89

48 402,54

b)Pohľadávky daňové (319):
K 31.12.2010
v€
Daňové pohľadávky spolu
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb

K 31.12.2011
v€
16 445,18

19 702,94

3 751,98

2 373,88

11 284,22

16 252,95

Daň z bytov

556,0

464,80

Daň za psa

852,92

611,31

c) Ostatné pohľadávky (315):
K 31.12.2010
v€
Ostatné pohľadávky spolu

K 31.12.2011
v€
610,41

Záväzky k 31. 12. 2011:
a) Krátkodobé záväzky:

610,41 €

bez RO
K 31.12.2010
v€

Dodávatelia (321)

K 31.12.2011
v€
59 787

62 882

4

1 978

3 336

2 752

Zamestnanci (331)

55 258

37 610

Zúčtov. s orgánmi NP (336)

26 291

23 841

Ostatné priame dane (342)

6 234

3 461

150 910

132 524

Prijaté preddavky (324)
Iné záväzky(obstávky 379)

Spolu
b) Dlhodobé záväzky:
K 31.12.2010
v€
Ost. dlh. záväzky (akcie VO)
Záväzky zo soc. fondu
Spolu

K 31.12.2011
v€
189 007

177 668

30

2 783

189 037

180 451

c) Bankové úvery k 31.12.2011:
K 31.12.2010
v€
Úver Dexia Banka , a.s.

K 31.12.2011
v€
232 358

192 149,58

Prekleňovací úver VÚB, a.s.

370 649

0,00

44 891

26 236,78

Investičný úver
Krátkodobý úver, splátka v r. 2012

20 000,00

Spolu

647 898

238 386,36

IV. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Výkaz ziskov a strát (Úč ROPO SFOV 2 - 01)
Náklady
Číslo skupiny

Náklady

50

Spotr. nákupy

301 703

6 967

308 670

51

Služby

334 251

0

334 251

52

Osobné náklady

893 314

8 838

902 152

53

Dane a poplatky

8 203

0

8 203

54

Ostatné náklady

9 360

0

9 360

55

Odpisy, rezervy

419 598

0

419 598

56

Finančné náklady

24 496

136

24 632

58

Náklady na transf.

780 022

0

780 022

Účtová trieda 5

Spolu

2 770 947

15 941

2 786 888

Výnosy
Číslo skupiny

Výnosy

60

Tržby

14 698

15 878

30 576

62

Aktivácia

53 789

0

53 789

63

Daňové výnosy

2 033 928

0

2 033 928

64

Ostatné výnosy

288 875

0

288 875

65

Zúčt. rezerv a opr.p.

0

0

0

66

Finančné výnosy

247

2

249

69

Výnosy z transf., príj

322 559

0

322 559

Účtová trieda 6

Spolu

2 714 096

15 880

2 729 976

-56 851

-61

-56 912

Výsledok hospodárenia

Hlavná činnosť

Podnik. činnosť

Hlavná činnosť

Spolu

Podnik. činnosť

Spolu

V rámci podnikateľskej činnosti mesta bola na Oddelení služieb prevádzkovaná práčovňa a doprava. Činnosť
dopravy počas roka je zameraná na práce vykonávané pre mesto pri opravách a údržbe miestnych komunikácií,
pri stavebných akciách a podľa požiadaviek mesta, ale poskytuje služby aj pre občanov. To znamená, že nie
všetky náklady sú účtované v podnikateľskej činnosti. Počas zimných mesiacov na zimnej údržbe miestnych
komunikácií, v letných mesiacoch na položke doprava. Prevádzkovanie práčovne je účtované len v
podnikateľskej činnosti. Na základe údajov z účtovníctva bolo prevádzkovanie práčovne nerentabilné.
Z uvedeného dôvodu sa Mesto Hriňová rozhodlo budovu práčovne odpredať, čo sa ku koncu roka aj podarilo.

V roku 2012 je zámerom mesta:
•
•
•

•
•
•
•

Rekultivácia skládky TKO Fangová – Ministerstvo životného prostredia SR schválilo projekt na
nenávratný finančný príspevok vo výške 1 079 317,36 €.
Rekonštrukcia ČOV – Ministerstvo životného prostredia SR schválilo výšku nenávratného
finančného príspevku 4 959 643,86 €.
Revitalizácia centrálnej mestskej zóny – hodnotiaca komisia schválila projekt. Revitalizáciou centrálnej
mestskej zóny vznikne ucelená kultúrno - oddychová zóna, ktorá bude slúžiť občanom mesta a jeho
návštevníkom.
Priestorovy informačný systém
Informačné centrum – Mesto Hriňová plánuje začať prevádzku v Informačnom centre v júni 2012.
Rekonštrukcia „Štokovca“
Rekonštrukcia hospodárskej budovy

Výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v
tejto výročnej správe.
Súčasťou Výročnej správy je aj účtovná závierka za rok 2011.
Hriňová, máj 2012

Mgr. Stanislav Horník
primátor mesta
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