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1. ÚVOD
Vážení spoluobčania,
k predloženej Konsolidovanej výročnej správe za rok 2019 si dovolím zhrnúť, aký bol uplynulý rok z pohľadu
rozvoja nášho mesta. Môžem konštatovať, že aj rok 2019 bol rokom úspešným a naplneným. Spolu s kolektívom
zamestnancov mestského úradu, angažovaným tímom poslancov mestského zastupiteľstva a aktívnymi
spoluobčanmi sme pokračovali vo zveľaďovaní Hriňovej. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim zhrnúť uplynulý
rok života nášho mesta.
Väčšina obyvateľov z pohľadu zlepšenia kvality života za najdôležitejšie považuje rekonštrukcie ciest. Mesto
Hriňová aj v roku 2019 pokračovalo v rekonštrukciách siete miestnych komunikácií. V piatom najrozľahlejšom
meste v Slovenskej republike ich spravujeme celkovo 178 km. Z osemdesiatich miestnych komunikácií
zaradených v roku 2011 do Harmonogramu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, údržby a opráv miestnych
komunikácií ich na opravu čaká ešte polovica. V priebehu deviatich sezón sme úplne alebo čiastočne odstránili
havarijný stav na celkom 50 miestnych komunikáciách. Za toto obdobie sme len do ciest investovali viac ako
1,250 mil. EUR z vlastných zdrojov. Možnosti na získanie nenávratných finančných prostriedkov pre parametre
nášho mesta neboli žiadne.
Mesto pritom v zmysle zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
dostáva podielové dane na 7 535 obyvateľov bez ohľadu na dĺžku spravovanej cestnej siete. Hriňová spravuje
viacej ciest ako ktorékoľvek krajské mesto, náš rozpočet je však 20-krát nižší. Technologický dlh sa pritom tvoril
počas minulých 40 – 50 rokov.
V roku 2019 sme do údržby, opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií, chodníkov a mostov investovali sumu
takmer 300 tis. EUR. V priebehu roku sa nám podarilo z vlastných rozpočtových prostriedkov zrekonštruovať
úseky miestnych komunikácií na Blato a Do Kulišiakov v Krivci, Do Poliakov, Do Škorcov, Do Blchov na Pivničke,
na Suchú studňu na Zánemeckej, Do Trubačov na Priehaline, miestnu komunikácu na Štoliansku a úseky ciest
pri mliekárni a pri základnej škole na starom sídlisku. Po viac ako päťdesiatich rokoch sme museli pristúpiť
k oprave chodníkov na Partizánskej ulici.
Naplánované je dokončenie rekonštrukcie chodníkov v centrálnej časti mesta na Partizánskej ulici, v časti
Tršovky. V štádiu tvorby je príprava projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka na Hutianskej ceste v časti
Do Trkotov, pripravíme výstavbu chodníka do Hornej Hriňovej a rekonštrukciu chodníkov v Jarmočnej ulici.
Nevyhnutná je aj výstavba úseku chodníka na starom sídlisku po Detský domov.
Naďalej bojujeme s problémom majetkovo-právneho vysporadúvania ciest, na ktoré sa pred desaťročiami
nemyslelo. Našťastie sa vo viacerých prípadoch stretávame s dobrou vôľou občanov, kde sa nám darí postupne
vysporadúvať MK do majetku a správy mesta. Mesto v tomto prípade hradí všetky náklady na geodetické
zameranie a notárske poplatky. Zadosťučinením pre občanov je prednostná rekonštrukcia ciest, teda ich
uprednostnenie v rámci Harmonogramu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, údržby a opráv miestnych
komunikácií. V nastúpenom trende riešenia majetkovo-právnych vzťahov, ktoré dlhodobo trápia komunitu
a zaťažujú vzájomné vzťahy, chceme aj v budúcom roku pokračovať.
V minulom období sme pripravili a podali žiadosť o prevod miestnych komunikácií v extraviláne v správe
Slovenského pozemkového fondu do majetku mesta. Takýmto spôsobom sa nám podarilo vysporiadať časť z
ciest, ktoré sú využívané na verejný prístup do miestnych častí a k jednotlivým usadlostiam. Aj v budúcnosti sa
budeme uchádzať o prevod a vysporiadanie ďalších ciest, ktoré boli pred desaťročiami vybudované z verejných
zdrojov a mesto ich dodnes spravuje.
Za účelom zlepšenia vybavenosti a nahradenia dosluhujúcej techniky pre zimnú údržbu ciest sme zabezpečili
financovanie nákupu nového vozidla zimnej údržby Tatra Phoenix.
V uplynulom roku sme pokročili v rozširovaní siete verejného osvetlenia na hriňovských lazoch z vlastných
zdrojov. Piaty rok po sebe prichádza do vybraných lokalít fotovoltaické LED osvetlenie. Dodávkou ďalších kusov
solárneho osvetlenia s vysokoúčinným kryštálovým solárnym panelom, LED lampou a batériou na solárne
použitie, ktoré sme obstarali cez Elektronický kontraktačný systém, sa rozšíril počet inštalovaných kompletov na
45. Nové osvetlenie využívajúce slnečnú energiu je menej náročné na údržbu.
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Opakovane sme v mestskom zastupiteľstve pri schvaľovaní VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady potvrdili nulovú sadzbu miestnej dane z ornej pôdy, trvalých
trávnych porastov, ovocných sadov a záhrad aj na rok 2020.
V oblasti zamestnanosti a trhu práce sme aj v roku 2019 spolupracovali s úradom práce pri projektoch
zamestnanosti. Chceme byť sociálnym partnerom predovšetkým pre ľudí, ktorí sú znevýhodnení na trhu práce.
V priebehu roka 2019 sme pristúpili k implementovaniu projektu na Podporu opatrovateľskej služby v meste
Hriňová, ktorý nám bol schválený vo výške 324 tis. EUR. Aktivity projektu sa realizujú od februára 2019 s trvaním
do februára 2021. Projekt je v súlade s hlavným cieľom Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hriňová
2018 - 2023. Príspevok z eurofondov vylepší financovanie opatrovateľskej služby, ktoré bolo doteraz výlučne v
réžii hriňovskej samosprávy.
V priebehu roku 2019 sme v rámci poskytovania terénnych sociálnych služieb zamestnávali 23 opatrovateliek
poskytujúcich opatrovateľskú službu pre celkom 40 prijímateľov. Naďalej sme pre starších spoluobčanov
poskytovali sociálnu službu v jedálni vrátane rozvozu obedov.
Z pohľadu územného plánovania sme v priebehu roka prerokovali Zmeny a doplnky č. 2 k Územnoplánovacej
dokumentácii mesta, kde sme zapracovali podstatné zmeny a požiadavky predovšetkým individuálnych
stavebníkov.
V priebehu roka sme pokračovali vo zveľaďovaní verejných priestranstiev. Pokračovali sme v obnove miestneho
značenia a vo zvyšovaní bezpečnosti dopravy osadením zrkadiel do neprehľadných výjazdov.
Kvôli rastúcim nákladom na zber, odvoz a uloženie odpadov sme opakovane museli pristúpiť k zvýšeniu
poplatkov za komunálne odpady od januára 2020. V dôsledku nízkej miery triedenia sa pre mesto zvyšuje
poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládke. Našou prvoradou úlohou je v spolupráci
s organizáciou zodpovednosti výrobcov zefektívniť zber separovaného odpadu v meste. Výsledkom má byť
zníženie objemu zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Pretrvávajúcim rizikom je
zabezpečenie zodpovedného prístupu občanov pri triedení separovaných zložiek odpadu. Dôležitou úlohou je aj
eliminovanie nesprávneho postupu niektorých podnikateľských subjektov pri nakladaní
s odpadmi
vznikajúcimi pri ich podnikateľskej činnosti.
Aj v minulom roku sme museli kvôli „tiež obyvateľom“ likvidovať nepovolené skládky odpadu. Táto činnosť
„vyháňa“ z rozpočtu peniaze, ktoré následne chýbajú napríklad
pri budovaní infraštruktúry pre mládež.
Po takmer dvadsiatich rokoch sme zahájili práce na projekte obnovy mestského kúpaliska, ktoré je dlhodobo
jednou z hlavných požiadaviek obyvateľov mesta Hriňová. Dlho očakávaný projekt Prestavby kúpaliska Hriňová
v celkovej hodnote 706 tis. EUR, počíta s vybudovaním troch bazénov vstavaním do telesa pôvodného
plaveckého bazénu. Súčasťou stavby je plavecký bazén, bazén pre neplavcov, detský bazén, kolektory, strojovňa
vrátane dodávky technológie. Zároveň sa vybuduje zázemie kúpaliska s prevádzkovou budovou, šatňami so
sprchami a stánkami občerstvenia. Doba výstavby je nastavená na obdobie 30 mesiacov do februára 2021. Na
financovanie prestavby kúpaliska mesto využíva zdroje z rezervného fondu z ekonomicky úspešných rokov. Časť
nákladov na výstavbu prevádzkových objektov chceme prefinancovať prostredníctvom výzvy miestnej akčnej
skupiny zo zdrojov Programu rozvoja vidieka.
Za posledné desaťročie neboli vyhlásené vhodné eurofondové výzvy na prefinancovanie výstavby zariadení
cestovného ruchu. V iných oblastiach hospodárenia mesto čerpá nenávratné finančné zdroje z eurofondov, čím
vlastné finančné prostriedky ušetrí.
Kúpalisko bude po dokončení prevádzkovať mesto prostredníctvom vlastnej spoločnosti VPS Hriňová s. r. o.
Verím, že po dokončení diela sa začne písať nový príbeh hriňovského kúpaliska.
V mesiaci október potešila milovníkov zimných športov správa z Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového
hokeja o schválení výstavby multifunkčnej športovej plochy s chladením s rozmermi 40 x 20 m v priestoroch
športového areálu na ulici Lúčnej v rámci projektu Podpory rozvoja športu vyhlásenej SZĽH Infra, s. r. o.
Multifunkčné plochy budú inštalované v obciach a mestách so strediskovými základnými školami. Pôvodne mali
byť nezastrešené a majú slúžiť pre zimné športy prevažne v zimnom období. V letnom období budú pokryté
multifunkčným povrchom, na ktorom je možné prevádzkovať viacero športových hier. Budú preto využiteľné pre
deti, mládež a športujúcu verejnosť počas celého roka.
4

Konsolidovaná výročná správa mesta Hriňová za rok 2019
Na novú podmienku výkonného výboru, ktorou je prekrytie mobilnej ľadovej plochy zareagovalo Mestské
zastupiteľstvo v Hriňovej uznesením o schválení prekrytia mobilnej ľadovej plochy na náklady mesta do dvoch
rokov od jej inštalácie.
Predpokladaná dotácia zo štátneho rozpočtu na multifunkčnú plochu sa odhaduje na cca 244 tis. EUR bez DPH.
Osobitné náklady budú tvoriť podporné investície - vybudovanie podložia, elektrickej prípojky, prípojky vody
a odvodu vody, ktoré zabezpečuje a financuje mesto Hriňová. Doba výstavby by nemala presiahnuť viac ako 3
mesiace. S výstavbou nenáročnej multifunkčnej športovej plochy v priestore zastaraného prírodného klziska sa
počíta v priebehu roku 2020 po ukončení verejného obstarávania na SZĽH.
Ďalším úspešným a už realizovaným projektom je projekt Podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania
futbalovej infraštruktúry podporovaný Slovenským futbalovým zväzom. V rámci rozvoja futbalovej infraštruktúry
v meste Hriňová sa ešte v mesiaci november 2019 podarilo zrealizovať automatické zavlažovanie futbalového
ihriska aj vďaka pridelenej dotácii SFZ vo výške 10 tis. EUR.
Pri výzve Slovenského atletického zväzu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rekonštrukciu
a výstavbu atletických štadiónov s predpokladaným spolufinancovaním vo výške približne 190 tis. EUR sme
nateraz neboli zaradení medzi podporených žiadateľov. Pre prípad odrieknutia niektorého žiadateľa sme však
projekčne pripravení na výstavbu atletickej dráhy a sektorov pre atletické disciplíny v športovo rekreačnom areáli
v Hriňovej. Naším zámerom je atletickú dráhu rekonštruovať a štandardizovať. Pôvodný škvárový ovál a sektory
pre atletické disciplíny by mohli dostať umelý povrch (tzv. tartan), ktorý môže byť využívaný na atletické preteky
miestneho a regionálneho významu a bude k dispozícii pre potreby reprezentácií a SAZ. Z finančného pohľadu
má však v tomto okamihu prednosť projekt výstavby kúpaliska.
Dlhodobou víziou mesta Hriňová je obnova športového a rekreačného areálu, ktorý bol oddávna centrom
športového a kultúrneho života Hriňovčanov a obyvateľov Podpoľania.
V priebehu roku 2019 mesto podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky na realizáciu projektu Bezpečne, zdravo, za prácou – cyklomobilne v Hriňovej na Ministerstvo
dopravy a výstavby SR. Dnes možno s potešením konštatovať, že náš projekt, ktorý počíta s vybudovaním prvej
hriňovskej cyklotrasy po trase bývalej hriňovskej lesnej železničky, bol podporený. Navrhovaná cyklotrasa
predstavuje prestavbu existujúcich komunikácii na nové úseky cyklistickej infraštruktúry. Zámerom výstavby je
alternatíva dopravného priblíženia za prácou v miestnych priemyselných areáloch, ako aj zlepšenie podmienok
pre šport a rekreáciu.
V priebehu roka aj s prispením Rozvojovej agentúry BBSK a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický
Novohrad a Podpoľanie vo výške 21,5 tis. EUR bola vybudovaná expozícia venovaná osobnosti hriňovského
rodáka a čestného občana, prof. Štefana Nosáľa, umeleckého vedúceho súboru Lúčnica. Zámerom mesta bolo
vzdať úctu pamiatke prof. Nosáľa pre nasledujúce generácie a vytvoriť tak dôstojné miesto pre prezentáciu jeho
celoživotného diela, ktoré nám zanechal. To bude vyžadovať zbierkovú a dokumentačnú činnosť aj
v nasledujúcich rokoch.
Hriňovská drevenica Štefana Nosáľa sa zároveň stáva inštitúciou, ktorá sa bude venovať regionálnej výchove pre
miestne základné a umelecké školy, miestne združenia a folklórne súbory. Počas roka plánujeme organizovať
remeselné dielne. Cieľom je oživiť a odovzdať zručnosť zanikajúcich remesiel.
V roku 2019 sme realizovali projekt Modernizácie objektu požiarnej zbrojnice v Hriňovej, na ktorý bola mestu
schválená dotácia 23,6 tis. EUR z prostriedkov Ministerstva vnútra. Cieľom projektu bolo odstrániť nevyhovujúci
stavebno-technický stav požiarnej zbrojnice, zvýšiť energetickú hospodárnosť a zlepšiť podmienky vybavenia pre
miestny dobrovoľný hasičský zbor.
Po štvrťstoročí trvania „skúšobnej prevádzky“ sa komplexnej rekonštrukcie dožila aj hriňovská ČOV.
Rekonštrukcia prebieha tri roky v réžii prevádzkovateľa a súčasného majiteľa, Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a. s., na ktorú sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita
životného prostredia. Rekonštrukcia ČOV vytvorila predpoklady pre ďalší rozvoj mesta, napomôže výstavbe
rodinných domov, budovaniu kanalizačných zberačov, ale predovšetkým zlepší stav životného prostredia.
V závere roka sa uskutočnila v intraviláne nášho mesta výsadba 89 kusov lesných drevín v rámci schváleného
národného projektu Zelené obce. Cieľom projektu bolo realizovať opatrenia na úrovni obnovy, budovania
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a zachovania prírodných oblastí. Plán výsadby bol realizovaný na základe odborne spracovaného ,,Realizačného
projektu výsadby“. Stromy boli vysadené v areáloch miestnych základných škôl, materských škôl, detských ihrísk,
bytových domov, parkovísk a areálu kúpaliska. Celková výška podpory projektu Podpora biodiverzity prvkami
zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska dosiahla 16,4 tis. EUR.
Dôležité úlohy si mesto plnilo v oblasti správy a prevádzky gravitačných vodovodov vybudovaných pred
desaťročiami na hriňovských lazoch. Mesto vynaložilo nemalé prostriedky na zabezpečenie kvality
a nezávadnosti pitnej vody. Významné intervencie sme vykonali aj do zlepšenia výdatnosti zdrojov. Kvôli
aktuálnym požiadavkám na prevádzku vodovodov, dôležitosti a významu týchto zdrojov pre obyvateľov žijúcich
na hriňovských lazoch, vyplýva pre nás povinnosť majetkovo-právneho vysporiadania trás vodovodov, no najmä
nastavenie režimu prevádzkovania, údržby a monitorovania kvality vody.
Projektové oddelenie pripravilo úspešnú žiadosť k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na
podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky.
Mesto, ako zriaďovateľ základných škôl a školských zariadení si plnilo svoje záväzky
pri zabezpečení
ich bezproblémového chodu. Štatutári škôl naďalej pracovali na zvyšovaní úrovne vzdelávania a postupnom
zveľaďovaní školského prostredia z vlastných rozpočtových zdrojov. Významné prostriedky boli poukázané na
záujmové vzdelávanie našej mládeže.
V roku 2019 sme sa napokon dostali k implementácii Integrovanej stratégie rozvoja územia v rámci verejnosúkromného partnerstva OZ Podpoľanie, ktorému bol priznaný štatút MAS na prebiehajúce plánovacie obdobie
2014 - 2020. V priebehu roku bola vyhlásená prvá výzva zadefinovaná v stratégii. V tomto roku sa Mesto Hriňová
plánuje uchádzať o grant na podporu budovania zariadení pre cestovný ruch na prefinancovanie výstavby
vybraných objektov športového areálu.
Kultúrny rok v meste sme otvorili jubilejným 16. ročníkom Zimnej furmanskej súťaže ťažných koní a 25. mestským
plesom. V mesiaci máj kultúrny život oživil 45. ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov ľudových piesní
Rozospievaná mlaď. V júni sme usporiadali 28. ročník Petro–Pavlovského jarmoku a 13. ročník Detského
folklórneho festivalu Deti pod Poľanou. V auguste sme zorganizovali už 9. ročník čoraz populárnejšieho
Gazdovania na Hriňovských lazoch, v tomto roku a vďaka dobrovoľníkom po prvýkrát bez jednorazových plastov.
Verejnosť sa mohla potešiť aj z 13. ročníka Medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky pod Poľanou. Pri
usporiadaní týchto podujatí sme mohli rátať s podporou Fondu na podporu umenia a Banskobystrického
samosprávneho kraja. Svoje miesto medzi kultúrnymi podujatiami v meste si čoraz viac nachádza Medzinárodný
festival amatérskych filmov Folklór a tradície.
Kultúrny život v meste oživili podujatia organizované aktívnymi občanmi, spoločenskými organizáciami a
miestnymi občianskymi združeniami, ktoré sú výborným príkladom občianskej angažovanosti. Za všetky
spomeniem usporiadanie 12. ročníka Hriňovských dní divadla, ďalšieho ročníka podujatia Míľa pre mamu, Vatry
zvrchovanosti, dožinkových slávností, karnevalu, plesov alebo folklórnej prehliadky Hriňovská heligónka. Kultúrny
rok sme uzavreli úspešným podujatím Hriňovské Vianoce.
V poslednom období si mesto plní aj svoju úlohu v oblasti propagácie vydávaním vlastných knižných publikácií,
máp, kalendárov alebo prispievaním na vydávanie a tlač publikácií domácich autorov. Environmentálny prínos
a osvetový charakter má výroba opakovateľne použiteľných zálohovateľných pohárov pre potreby verejných
podujatí.
V uplynulom roku Mestské zastupiteľstvo v Hriňovej prostredníctvom svojich odborných komisií pridelilo na
verejnoprospešný účel a na akcie vo verejnom záujme celkom desiatky grantov kultúrnym, spoločenským
organizáciám, súborom, klubom, občianskym združeniam, jednotlivcom a cirkevnému spoločenstvu v celkovej
sume viac ako 65 tis. EUR.
V oblasti športu sa striedavo darilo našim športovým klubom a jednotlivcom.
V priebehu roka pokračovala spolupráca so združením Európskej dobrovoľníckej mládeže už svojim dvadsiatym
druhým turnusom. Mladí ľudia z rozličných kútov Európy a sveta zo združenia „Be the Change Generation“ nám
pomohli pri revitalizácii opusteného lomu na Tršovke, osádzaní nového mestského mobiliáru a likvidácii
nepovolených skládok odpadu.
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Pri plnení úloh v oblasti veterinárnej starostlivosti sa dlhodobo môžeme oprieť o pomoc dobrovoľníčok, ktoré sa
podieľajú na činnosti odchytových kotercov v Hornej Hriňovej. Vďaka ich osobnému nasadeniu dostávajú
opustené a túlavé zvieratá novú šancu. Aj touto cestou im chcem za ich prácu verejne poďakovať.
Mesto aktívne pracovalo a plnilo si svoje záväzky vyplývajúce z členstva v Koordinačnom združení obcí
mikroregiónu Podpoľanie, Regionálnom Združení miest a obcí Slovenska, Asociácii horských sídiel Slovenska,
OZ Podpoľanie a OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie. Aktívne sme zastupovali mesto na pôde BBSK a
v Zastupiteľstve BBSK.
Vážení spoluobčania,
ako sami vidíte, v minulom roku sa nám toho spoločne podarilo naozaj veľa. Veľké poďakovanie si zaslúžia všetci
aktívni spoluobčania, dobrovoľníci, miestne združenia, podnikateľské subjekty, spoločnosti, poslanecký zbor,
zamestnanci mesta, ktorí sa o rozvoj nášho mesta pričinili. Aj v budúcom roku sú pred nami veľké výzvy.
Stanislav Horník, primátor mesta
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1.1.

Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Názov:

Mesto Hriňová

Sídlo:

Partizánska 1612, 962 05 Hriňová

Štatutárny zástupca:

Mgr. Stanislav Horník, primátor mesta

IČO:

00319961

DIČ:

2021318695

Kontakty:

telefón: 045/3210 100
e-mail: mestskyurad@hrinova.sk
web: www.hrinova.sk

Počet obyvateľov:

7 286 (k 31.12.2019)

Rozloha:

12 649 ha

Povinnosť vypracovať konsolidovanú výročnú správu pre obce a mestá vyplýva z § 20 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Mesto ako materská účtovná jednotka zostavuje konsolidovanú
účtovnú závierku za všetky ním zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a dcérske účtovné
jednotky, tvoriace konsolidovaný celok na základe ich individuálnych účtovných závierok.
Konsolidovanú účtovnú závierku overuje audítor.
V zmysle § 22 ods. 16 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 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.
Konsolidovaná výročná správa mesta Hriňová obsahuje všeobecné informácie o meste, 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 mesta, dôležité finančné a nefinančné ukazovatele
vrátane informácie o vplyve činnosti mesta na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje v konsolidovanej
účtovnej závierke.
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.
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
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov
ustanovuje povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s
účtovnou závierkou musí byť overený audítorom. Súčasťou účtovnej závierky sú aj závierky rozpočtových
organizácií. Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z
ďalších 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 samosprávy 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. Ďalšie 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.
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1.2. Geografické údaje
Mesto Hriňová sa nachádza v severovýchodnej časti okresu Detva v regióne Podpoľanie.
Geografická poloha mesta:
Susedné mestá a obce:
Celková rozloha:
Nadmorská výška mesta:
Časti mesta:
Ulice:

Vodné toky:
Vodné plochy:

48°34´24“ severnej zemepisnej šírky
19°31´22“ východnej zemepisnej dĺžky
Korytárky, Detvianska Huta, Lom nad Rimavicou, Látky, Detva
126,49 km2 (12 649 ha)
669 m. n. m.
Biele Vody, Blato, Jaseňovo, Krivec, Mangútovo, Pivnička, Priehalina, Raticov
Vrch, Riečka, Skalisko, Slanec, Snohy, Štoliansko, Tršovka, Tušimka,
Uhlisko, Zánemecká
Boženy Slančíkovej-Timravy, Horná, Hutianska cesta, Janka Kráľa,
Jarmočná, Kpt. Nálepku, Lúčna, Murínka, Parková, Partizánska, Pod
cintorínom, Pod Grapou, Pod Kalváriou Potočná, Slanecká, Strojárska,
Školská, Tršovky, Ulica Do Rakov, Ulica Gondova, Ulica Pod priehradou,
Ulica Skalisko, Vajanského, Vrchárska
Bystrý potok, Skalisko, Riečka, Slanec, Slatina
Vodná nádrž Hriňová, Vodná nádrž Skalisko

1.3. História mesta
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.

1.4.

Demografický vývoj v meste Hriňová:

Počet obyvateľov k
1.1.
1994
8 564
1995
8 590
1996
8 542

Rok

Narodenie
115
110
79

Prisťahovanie
115
54
90

9

Úmrtie

Odsťahovanie
90
97
89

114
115
73
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1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

8 549
8 530
8 451
8 385
8 337
8 286
8 197
8 154
8 090
8 056
8 015
7 904
7 842
7 797
7 741
7 700
7 679
7 577
7 528
7 482
7 440
7 410
7 360
7 286

78
77
79
56
72
65
67
71
61
73
51
54
67
56
66
72
63
65
67
59
66
71
70

98
70
79
99
87
78
82
82
102
100
90
104
49
80
63
72
46
56
71
84
54
48
62

106
138
123
109
125
90
87
97
91
92
123
107
82
83
90
78
100
69
91
85
69
83
84

90
88
101
93
85
142
105
120
104
122
128
115
80
109
82
88
111
101
93
104
81
109
122

Vývoj počtu obyvateľov
9000
8500
8000
7500
7000

1.5.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

6500

Poslanie mesta

Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov mesta. Má právo združovať sa s inými obcami v záujme
dosiahnutia spoločného prospechu, spolupracuje v záujme svojho rozvoja s občianskymi združeniami a inými
právnickými ako aj fyzickými osobami pôsobiacimi na území mesta.
Základným dokumentom strategického plánovania je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Hriňová na roky 2014 – 2020. Stanovuje hlavné smery rozvoja, formuluje strategické ciele a definuje aktivity pre
zabezpečenie rozvoja jednotlivých oblastí.
Jeho priority sú najmä:


Zlepšenie stavu životného prostredia a racionálne využívanie zdrojov prostredníctvom dobudovania a
skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry a posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo
udržateľného rozvoja,
10
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Kvalitná a udržiavaná infraštruktúra mesta so zabezpečenou dostupnosťou moderných informačných
technológií,
Mesto so zdravým zamestnávateľským a podnikateľským prostredím a primeraným trvalo udržateľným
ekonomických rastom,
Mesto s kvalitným vzdelávacím systémom a s dostatočnou ponukou záujmových voľnočasových aktivít
detí a mládeže,
Vytvorené podmienky pre telovýchovné a športové aktivity všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta,
Hriňová – jeden z najznámejších regiónov Slovenska, kde ľudia žijú pre jeho jedinečnosť a vyššiu kvalitu
životného prostredia, kde je dobrá ponuka služieb a pracovných príležitostí,
Zachovávanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a sprístupňovanie kultúrnych hodnôt obyvateľom
celého regiónu a jeho návštevníkom,
Kvalitný a dôstojný život pre všetkých občanov mesta.

Základnou úlohou mesta je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby jeho obyvateľov.
Mesto vykonáva činnosti, ktoré sú ustanovené zákonom:
a. vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s
majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
b. zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
c. rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d. usmerňuje ekonomickú činnosť v obci vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko podnikateľskej a inej
činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné
stanoviská k investičnej činnosti v obci,
e. zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev,
obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení,
f. zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie
vodou, odvádzanie odpadových vôd,
g. utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť,
záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
h. plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce,
i. obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón,
j. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce
a rozvoja obce,
k. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové
organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
l. organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
m. zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané
alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
n. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci.

1.6.

Vízie a ciele

Existencia miestnej samosprávy, ako základu každého demokratického systému, je naplnením práva občanov
podieľať sa na riadení vecí verejných. Poslaním každej samosprávy, vrátane tej hriňovskej, je služba občanom.
Naším cieľom je poskytovanie služieb, ktoré smerujú k neustálemu zvyšovaniu kvality a rozsahu. Už pred časom
som, ako jeden z kandidátov na primátora mesta pomenoval niekoľko základných vízií, ktoré nestrácajú na
aktuálnosti.
HRIŇOVÁ, FUNGUJÚCE A ROZVÍJAJÚCE SA MESTO S EFEKTÍVNOU SAMOSPRÁVOU.
HRIŇOVÁ, MIESTO STABILNÝCH A DÔSTOJNÝCH PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ.
HRIŇOVÁ, MESTO S KVALITNOU DOPRAVNOU INFRAŠTRUKTÚROU.
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HRIŇOVÁ, MESTO S VYSOKOU ÚROVŇOU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB.
HRIŇOVÁ, MESTO MLADÝCH.
HRIŇOVÁ, MESTO KVALITNÉHO VZDELÁVANIA A VÝCHOVY MLÁDEŽE.
HRIŇOVÁ, MESTO KULTÚRY A ŠPORTU.
HRIŇOVÁ, CENTRUM VIDIECKEHO TURIZMU.
HRIŇOVÁ, MESTO GARANTUJÚCE BEZPEČNÝ ŽIVOT A OCHRANU MAJETKU OBČANOV.
HRIŇOVÁ, MIESTO S ČISTÝM ŽIVOTNÝM PROSTREDÍM A UDRŽATEĽNÝM ROZVOJOM.
HRIŇOVÁ, MESTO SEBAVEDOMÝCH A PRÍVETIVÝCH ĽUDÍ.

HRIŇOVÁ - SPRÁVNE MIESTO NA ŽIVOT!

1.7.

Symboly a logo mesta

Symbolmi mesta Hriňová sú erb, vlajka a pečať mesta Hriňová.
Erb mesta Hriňová, ktorého prvá podoba vznikla v roku 1989, sa postupne menil. Tvorí ho zelenomodrý štiepený
štít so strieborným fujaristom hrajúcim na zlatej fujare. Fujarista v erbe symbolizuje tradičnú výrobu pastierskych
fujár a píšťal, ako aj rázovitý folklór v meste.

Vlajka mesta Hriňová pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, bielej, zelenej, modrej, žltej a
modrej a ukončená je tzv. lastovičím chvostom.

Pečať mesta Hriňová tvorí erb mesta Hriňová s hrubopisom: „MESTO HRIŇOVÁ“.

1.8.

Významné osobnosti

Prof. Štefan Nosáľ – umelecký vedúci a choreograf Lúčnice,
ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD. – teológ, publicista,
Prof. Ing. Pavol Vreštiak, CSc. – vysokoškolský profesor na SPU v Nitre,
Prof. Ing. Jozef Hanes, CSc. – vysokoškolský profesor na SPU v Nitre,
Jolana Hroncová – vysokoškolská profesorka Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica,
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Jozef Gertli Danglár – karikaturista,
Mgr. Art. Adriana Kučerová – operná speváčka,
Lukáš Latinák – herec.

1.9.

Výchova a vzdelávanie

V meste Hriňová poskytujú výchovno – vzdelávací proces 1 materská škola bez právnej subjektivity, 2 základné
školy s materskou školou s právnou subjektivitou a 1 Základná umelecká škola so samostatnou právnou
subjektivitou ako rozpočtové organizácie mesta Hriňová (viac o rozpočtových organizáciách mesta je popísané
v II. časti Konsolidovaná výročná správa).

1.10. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v meste Hriňová v roku 2019 poskytovali súkromní lekári – 4 všeobecní lekári pre
dospelých, 1 všeobecný lekár pre deti a dorast, 1 gynekológ, 1 stomatológ. V meste je k dispozícii aj rýchla
zdravotná pomoc a 2 lekárne.

1.11. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v meste Hriňová zabezpečuje:
Mesto Hriňová
Banskobystrický samosprávny kraj – Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hriňová, Detský
domov Hriňová
SENIOR ACTIVE Hriňová n. o.
Mesto Hriňová poskytuje podľa zákona 48/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sociálne služby:
Domácu opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí občana, ktorá sa poskytuje občanom, ktorí sú odkázaní
na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (osobná hygiena, pomoc pri vyzliekaní a obliekaní, pomoc pri
chôdzi), úkonoch starostlivosti o domácnosť (nákup, príprava jedla, upratovanie) a pri základných sociálnych
aktivitách (sprievod k lekárovi, vybavenie úradných záležitostí). Opatrovateľská služba v meste sa vykonáva
v pracovných dňoch, priamo v byte občana a v rozsahu poskytovaných hodín, ktoré si prijímateľ sociálnej služby
dohodne v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
Za rok 2019 bolo podaných za mesto Hriňová spolu 53 žiadostí o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu,
z toho:
-

25 žiadostí do zariadenia pre seniorov,
26 žiadostí na opatrovateľskú službu
2 žiadosti do zariadenia opatrovateľskej služby.

Bolo uzatvorených 21 nových zmlúv o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby. Opatrovateľskú
službu zabezpečovalo 23 opatrovateliek na rôzne pracovné úväzky.
Za obec Detvianska Huta boli podané spolu 2 žiadostí o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu, z toho:
1 žiadosť do zariadenia pre seniorov,
1 žiadosť na opatrovateľskú službu
Za Obec Látky spolu 3 žiadostí o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu, z toho:
2 žiadosti do zariadenia pre seniorov,
1 žiadosť na opatrovateľskú službu
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Rozvoz stravy – mesto Hriňová zabezpečovalo v roku 2019 rozvoz obedov pre dôchodcov zo Školskej jedálne
vlastným vozidlom a vlastným zamestnancom. V roku 2019 sa robil rozvoz obedov v priemere pre 57 osôb.
Osobitný príjemca – mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu na výplatu prídavku na dieťa a osobitného
príjemcu na výplatu rodičovského príspevku. Mesto je v obidvoch prípadoch ustanovené za osobitného príjemcu
na základe právoplatného rozhodnutia, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V roku 2019
mesto vyplácalo formou osobitného príjemcu prídavky na dieťa 18 deťom a dávku v hmotnej núdzi 27 ľuďom
mesačne.

1.12. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje mesto Hriňová prostredníctvom oddelenia školstva, kultúry,
mládeže a športu. V spolupráci s rôznymi organizáciami a záujmovými združeniami v meste zabezpečuje
organizovanie a podporu širokého spektra druhov a žánrov kultúry v meste, organizovanie tradičných podujatí
regionálneho významu. V roku 2019 sa konali nasledovné kultúrne a spoločenské podujatia:
P. č. Dátum konania
Názov akcie
1
26.1.2019 Tanečný dom
2
26.1.2019 Furmanske preteky
3
31.1.2019 Prijatie prvákov
4
9.2.2019 24. Mesteký Ples
5
13.4.2019 Oslavy 30. výročia mesta
6
24.2.2019 Karneval Mesto
7
08.-10.03.19 Chovateľská prehliadka poľovníckych trofeií
8
5.3.2019 MDŽ JDS
9
15.-16.3.2019 Burza MC Mravček
10
22.-24.3.2019 Hriňovské dni divadla
11
29.3.2019 Uvítanie detí do života
12
2.4.2019 Regionálna prehliadka seniorov
13
26.4.2019 Chlieb s maslom - divadlo
14
04.-05.05.2019 Medzinárodný filmový festival
15
15.5.2019 Banáš knižnica
16
11.5.2019 Míľa pre matku
17
21.5.2019 JDS Jubilanti
18
26.5.2019 Rozospievaná mlaď
19
31.5.2019 Deň remesiel ZŠ s MŠ Krivec
20
1.6.2019 CHKO DOD - premietanie Detva
21
7.6.2019 Detské atletické hry
22
8.6.2019 Deň detí SD JHR

P. č. Dátum konania
Názov akcie
23
9.6.2019 Váľanie májov
24
15.6.2019 Krst CD FS Hriňovčan
25
21.-23.6.2019 Deti pod Poľanou
26
23.6.2019 PP Jarmok
27
19.7.2019 Vatra zvrchovanosti
28
21.7.2019 Letné kino 21.7.,28.7.,4.8., a 11.8.
29
17.8.2019 Gazdovanie na Lazoch
30
18.8.2019 Muziky pod Poľanou
31
25.8.2019 73. výročie SNP
32
22.9.2019 Dožinkové slávnosti
33
12.10.2019 Konferencia Vidiecka platforma
34
25.10.2019 Uvítanie do života
35
20.10.2019 Pre krajšiu jeseň života
36
9.11.2019 Hriňovská Heligónka
37
16.-17.11.19 Burza MC Mravček
38
21.11.2019 Randevú - talk show
39
6.12.2019 Medovníkové mesto
40
3.12.2019 Mikuláš dôchodcovia
41
6.12.2019 Mikuláš
42
13.-15.12.19 Hriňovské vianoce
43
21.-22.12.19 Slávnosti Slnovratu
44
26.12.2019 Štefanská zábava

Okrem kultúrnych podujatí mesto Hriňová v zmysle VZN o poskytovaní dotácií poskytlo dotácie na kultúrnu,
spoločenskú a športovú činnosť z rozpočtu mesta pre nasledovné subjekty:
1. V pôsobnosti Komisie finančnej a podnikateľskej činnosti
Názov

Suma poskytnutých
Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov finančných prostriedkov

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Rozdiel

600

600

0

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

2 050

2 050

0

Jednota dôchodcov na Slovensku

1 550

1 550

0

Miestny odbor Matice slovenskej

900

900

0

Slovenský zväz včelárov

500

500

0

1 500

1 500

0

550

550

0

550
8 200

550
8 200

0
0

Materské centrum Mravček
Liga proti rakovine
Domov sociálnych služieb Detva
Spolu
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2. V pôsobnosti Komisie rozvoja kultúry a vzdelávania
Suma poskytnutých
Suma skutočne použitých
Názov
finančných prostriedkov finančných prostriedkov

Rozdiel

DFS Hviezdička

6 500

6 500

0

OZ Hriňovské divadlo

1 100

1 100

0

5 400
13 000

5 400
13 000

0
0

OZ Bystrô
Spolu

3. V pôsobnosti Komisie cestovného ruchu, mládeže a športu
Suma poskytnutých
Suma skutočne použitých
Názov
finančných prostriedkov finančných prostriedkov

Rozdiel

MFK Spartak Hriňová

21 900

21 900

0

Lyžiarsky klub Hriňová

3 000

3 000

0

500

500

0

Športpoľana

1 700

1 700

0

Horoklub Hriňová

1 100

1 100

0

300

300

0

DHZ Hriňová

1 500

1 500

0

Atletická akadémia

1 000

1 000

0

31 000

31 000

0

Motocross Team Hriňová

Darts club 40 Hriňová

Spolu

Všetky subjekty, ktorým bola v roku 2019 poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta, dodržali všetky podmienky
poskytnutia a použitia finančných prostriedkov v zmysle platného VZN a všeobecne záväzných právnych
predpisov. Dotácie boli použité v súlade s účelovým určením a zúčtované správne v stanovenom termíne.

1.13. Hospodárstvo, priemysel
Hospodárstvo v zásade delíme na dve základné skupiny odvetví a to na výrobné a nevýrobné odvetvia
hospodárstva.
1.13.1. Výrobné odvetvia
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Hlavnou hospodárskou činnosťou obyvateľstva celej podpolianskej oblasti bolo poľnohospodárstvo, doplnené
pastierstvom a prácami v lese. V lete Hriňovčania hospodárili na svojich úrodných poliach alebo chovali ovce, v
zime rúbali a zvážali drevo. Hriňová je jedným z mála miest, v ktorom sa nezriadilo Jednotné roľnícke družstvo,
hlavnou príčinou boli nepriaznivé krajinné podmienky. V súčasnosti je poľnohospodárska výroba zastúpená len
fyzickými osobami, tzv. jednotlivo hospodáriacimi roľníkmi (JHR). Jednotlivo hospodáriaci roľníci založili
Svojpomocné družstvo jednotne hospodáriacich roľníkov (SD JHR) zaoberajúcich sa poľnohospodárstvom.
Jedná sa o klasickú poľnohospodársku malovýrobu sústredenú do priestoru rozptýleného lazníckeho detvianskohriňovského osídlenia v osadách. Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie zemiakov, obilnín (raž, jačmeň,
ovos, pšenica), obhospodarovanie lúk a pasienkov. V živočíšnej výrobe má veľký význam chov hovädzieho
dobytka, v menšom rozsahu chov oviec a ošípaných.
Lesníctvo sa vyvíjalo v úzkej súvislosti s postupným zaľudňovaním. Mnohí obyvatelia nachádzali robotu v
panských lesoch, kde pracovali ako drevorubači, povozníci a uhliari. V druhej polovici 19. storočia vznikla parná
píla. Keďže lesy zaberajú približne 60 % územia Hriňovej, lesná výroba je významná dodnes. Je zastúpená lesmi
SR š. p.. Lesy SR š. p., OZ Kriváň, Lesná správa Poľana. Bývalé drevosklady a píly Lesov SR š. p. sú dnes
prevádzkované súkromnou firmou ROVEN, s. r. o. Zaoberajú sa pilovaním a hobľovaním dreva. Firma PKM
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Hriňová sa zaoberá výrobou stavebného reziva, stolárskeho reziva a paliet. Lesné hospodárstvo je
charakteristické veľkou zásobou drevnej hmoty v spádovej oblasti.
Priemysel
Na území mesta Hriňová je najväčšou výrobnou plochou strojárska spoločnosť Hriňovské strojárne, a.s. Hriňová.
Je to moderný, integrovaný výrobca presných prevodoviek pre cestné, stavebné, železničné, priemyselné a
poľnohospodárske stroje, diferenciálov, prevodoviek do veterných turbín a iných strojárenských výrobkov.
Predchodcom boli známe Závody ťažkého strojárstva (ZŤS) Hriňová. Od roku 1992 pôsobí v Hriňovej firma
HYDREX, s.r.o. Hlavným zameraním je predaj a servis stavebných strojov. V strojárenskom priemysle vystupuje
aj firma Microstep spol. s r.o. Predmetom činnosti je výroba strojov. Spoločnosť Hriňovská energetická, s.r.o. je
ďalším zástupcom, ktorý je v meste od roku 2005. Prevádzkuje systém centrálnej výroby a distribúcie tepla v
meste Hriňová. Zabezpečuje vykurovanie pre komunálnu sféru a pre priemyselný areál v meste. Hriňovská
energetická, s.r.o. je jednou z prvých slovenských energetických spoločností, ktoré začali využívať biomasu ako
zdroj energie. V potravinárskom priemysle dominuje známa mliekareň Koliba, a.s. Hriňovská mliekareň vznikla v
roku 1993. Mliekareň začínala so spracúvaním tritisíc litrov mlieka denne, no postupne sa nákup mlieka zvyšoval,
kapacita mliekarne už nestačila, preto sa po dvoch rokoch podnik rozšíril o novú výrobnú halu. V poslednom
období prešla mliekareň úplnou modernizáciou výroby. Dnes sa v Hriňovskej mliekarni spracúva denne niekoľko
tisíc litrov mlieka, z ktorého sa vyrábajú maslá, syry a najnovšie pribudla nová technológia na spracovanie srvátky
na výrobu sušiny. Ďalším zástupcom v priemyselnej výrobe je závod NAKO. Vyrábajú sa najmä úchytky, knopky,
rustikálne kovanie, otočné kolieska, klzáky, vešiaky, nábytkové nožičky
1.13.2. Nevýrobné odvetvia
Veľkoobchod a maloobchod
V meste Hriňová je občianska vybavenosť zastúpená obchodnými domami, maloobchodnými zariadeniami a
prevádzkami nevýrobných služieb.
Ubytovacie a stravovacie služby
Priamo v meste sa nachádza penzión Anka a tiež reštaurácia Centrum, ktorá ponúka aj možnosti ubytovania.
Niekoľko ubytovacích zariadení sa nachádza tiež mimo mesta v oblastiach cestovného ruchu ako Poľana, Biele
Vody, Ski Centrum Košútka. Nachádzajú sa tu rôzne turistické ubytovne. Priamo v meste sa nachádza niekoľko
pizzerií a niekoľko menších občerstvení.

1.14. Činnosti zabezpečované mestom Hriňová
1.14.1. Odpadové hospodárstvo
Mesto Hriňová vykonáva činnosť odpadového hospodárstva prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a.s.,
ktorej hlavnou činnosťou v meste je zabezpečovanie zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania
jednotlivých zložiek komunálneho odpadu vzniknutého na území mesta.
Nakladanie s komunálnym odpadom sa v meste Hriňová vykonáva v súlade s platnou legislatívou a VZN
č. 9/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom.
Zber komunálnych odpadov sa uskutočňoval:
ich ukladaním do príslušných kontajnerov alebo vriec
uložením do kontajnerov a veľkoobjemových kontajnerov po širokom okolí, následne mesto Hriňová
zabezpečuje zvoz týchto kontajnerov na centrálne miesto, odkiaľ ich spoločnosť Márius Pedersen, a.s.
odváža určený deň v týždni,
odovzdaním odpadu v príslušných vreciach pri zbere triedeného odpadu alebo nebezpečného odpadu,
odovzdaním odpadu na zbernom dvore,
odovzdaním odpadu jeho výkupcovi.
Celkové množstvo odpadu bolo nasledovné:
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2012
t
Zmesový
komunálny
odpad
Triedený odpad
Objemový odpad
Biologický odpad
Spolu

2013
t

2014
t

2015
t

2016
t

2017
t

2018
t

2019
t

1 282,38 1 358,42 1 257,18 1 353,78 1 306,61 1 376,62 1 685,49 1 303,28
85,88
120,42
151,26
179,10
163,27
176,21
219,48
332,19
25,18
32,68
47,24
172,86
79,94
53,46
42,78
21,72
66,00
19,98
25,03
1 475,06 1 504,02 1 441,12 1 580,12 1 664,46 1 698,77 1 978,41 1 703,28

Množstvo vyprodukovaného odpadu na území mesta Hriňová

1 800,00
1 600,00

2012
1 400,00

2013

1 200,00

2014

1 000,00

2015
2016

800,00

2017
600,00

2018

400,00

2019

200,00
0,00
Zmesový komunálny
odpad

Triedený odpad

Objemový odpad

Biologický odpad

1.14.2. Prevádzka Domu smútku a cintorínov
Mesto Hriňová vykonáva správu a údržbu 3 cintorínov – mestský cintorín, cintorín na Bielych vodách a cintorín na
Vrch Slatine. Jedná sa o kosenie cintorínov a odvoz odpadov vo veľkoobjemových kontajneroch.
Pri prevádzke Domu smútku sa jedná hlavne o udržiavanie čistoty domu smútku a prevádzku chladiaceho
zariadenia.
1.14.3. Doprava
Mesto Hriňová vykonáva v tejto oblasti činnosti vyplývajúce zo Zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných
komunikáciách, Zákona č. 49/2014 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona
č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a to najmä: vydanie povolenia na zvláštne
užívanie, uzatvorenie dohody o úhrade príspevku na prepravu osôb na zabezpečenie výpadku spojov miestnej
dopravy, údržba a oprava miestnych komunikácií (stavebno-technická údržba komunikácií, súvislé opravy
vozoviek a chodníkov), zimná údržba.
1.14.4. Verejné osvetlenie
Prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vykonáva mesto Hriňová v spolupráci so spoločnosťou FIN M.O.S., a.s.
1.14.5. Správa verejnej zelene
Hlavnou úlohou mesta pri správe verejnej zelene je:
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starostlivosť o verejnú zeleň a jej údržba, predovšetkým kosenie trávnatých plôch, hrabanie a odvoz
trávy, jarné a jesenné vyhrabávanie trávnikov od nečistôt a lístia,
údržba kvetinových zhonov a drevín (sadenie, ošetrovanie, polievanie),
kontrola a údržba detských ihrísk a mobiliáru,
starostlivosť o dreviny, odstraňovanie nevhodnej zelene, údržba drevín (strihanie živých plotov,
orezávanie resp. výrub stromov)

1.15. Orgány samosprávy
V roku 2019 vykonávali samosprávu mesta jeho obyvatelia prostredníctvom volených orgánov mesta, ktoré vzišli
z komunálnych volieb dňa 10.11.2018.
Dňa 06.12.2018 sa konalo ustanovujúce zastupiteľstvo, na ktorom sa ujalo funkcie 13 poslancov, z toho 6 noví,
ktorí funkciu poslanca v predchádzajúcom volebnom období nevykonávali.
Predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom Mesta Hriňová bol:

Mgr. Stanislav Horník
primátor mesta
a mestské zastupiteľstvo, ktoré tvorilo 13 poslancov:
Volebný obvod č. 1:
Miestne časti: Krivec, Blato, Zánemecká, Pivnička, Riečka, Priehalina.

Ľubomír Malček

Ján Kamenský

Ľubomír Krnáč

Mgr. Martin Cerovský

Mgr. Štefan Vyletel

Volebný obvod č. 2:
Miestne časti: Slanec, Mangútovo, Jaseňovo, Štoliansko, Horná Hriňová, Biele Vody, Vrch Slatina, Snohy,
Ulice: Pod Grapou, J. Kráľa, Hutianska cesta, Pod cintorínom, Kpt. Nálepku, Potočná, B. S. Timravy, Strojárska,
Vajanského, Horná, Tršovky, Pod Kalváriou, Gondova, Do Rakov, Pod priehradou, Skalisko, Jarabová, Šuľkovci,
Skalisko

Ing. Štefan Paučo

Miloš Brašeň

Peter Vreštiak
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Volebný obvod č. 3:
Miestne časti: bytové domy: 1566,1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1601, 1602, 1603,
1604,1608, 1609, 1610,
Domy: 2000, 2514, 3425

Ladislav Moravčík

Štefan Kuvik

Vladimír Valach

Volebný obvod č. 4:
Ulice: Jarmočná, Lúčna, Parková, Murínka, Partizánska - okrem stavieb z obvodu č. 3
Sujovci, Luptákovci, Paprčkovci, Lievajovci

Ing. Marián Beňo

Ľudovít Neupauer

Pri mestskom zastupiteľstve vykonávali v roku 2019 svoju činnosť jeho poradné orgány, a to:




mestská rada, ktorá je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní
úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora
mesta. Jej členmi v roku 2019 boli poslanci MsZ: Miloš Brašeň, Ing. Marián Beňo, Ľubomír Malček.
komisie mestského zastupiteľstva









Finančná a podnikateľskej činnosti
Výstavby, územného plánovania, dopravy, správy miestnych komunikácií a životného prostredia
Poľnohospodárstva, obchodu, služieb
Rozvoja kultúry, vzdelávania
Komisia na ochranu verejného poriadku a požiarnej ochrany
Komisia cestovného ruchu, mládeže a športu
Komisia zdravotníctva, sociálna a bytová
Komisia na ochranu verejného záujmu

Kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a
majetkovými právami mesta v roku 2019 vykonávala hlavná kontrolórka Ing. Mária Sýkorová.

1.16. Štruktúra zamestnancov MsÚ v roku 2019
Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne činnosti mestského zastupiteľstva a primátora mesta
ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.
Mestský úrad v roku 2019 viedol jeho prednosta Mgr. Marián Ďurica.
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Evidenčný počet zamestnancov, ktorí pracovali na meste Hriňová k 31.12.2019 bol 103.
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov mesta Hriňová bola v roku 2019 nasledovná:
Mestský
úrad

Dosiahnuté vzdelanie

Stredisko
služieb

Opatrovateľská služba
a rozvoz obedov

Materská
škola

Spolu

%

základné
stredné vzdelanie
úplné stredné vzdelanie
vysokoškolské 1. stupňa
vysokoškolské 2. stupňa

1
3
17
2
12

4
28
1
0
2

0
16
3
0
1

1
2
8
0
2

6
49
29
2
17

5,83
47,57
28,16
1,94
16,50

Spolu

35

35

20

13

103

100,00

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov MsÚ v roku 2019

16,5

5,83

1,94

základné
stredné
úplné stredné
vysokoškolské 1. stupňa

47,57

28,16

vysokoškolské 2. stupňa

Veková štruktúra zamestnancov mesta Hriňová k 31.12.2019:

Veková štruktúra

Mestský
úrad

Stredisko
služieb

Opatrovateľská služba
a rozvoz obedov

Spolu

Materská
škola

%

20 – 30 rokov
31 – 40 rokov
41 – 50 rokov
51 – 60 rokov
61 a viac rokov

5
9
6
11
4

0
2
8
24
1

0
2
7
10
1

0
2
4
6
1

5
15
25
51
7

4,86
14,56
24,27
49,51
6,80

Spolu

35

35

20

13

103

100,00
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Veková štruktúra zamestnancov MsÚ v roku 2019
6,8

4,86
14,56
20 – 30 rokov
31 – 40 rokov
41 – 50 rokov

49,51

24,27

21

51 – 60 rokov
61 a viac rokov
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Organizačná štruktúra
MsÚ v Hriňovej
platná od 01.07.2016

Priamo
riadené
funk č né
mies ta

Referent
sekretariátu
primátora a
prednostu MsÚ
Projektový
manažér

Oddelenie
š k ols tva,
k ultúry mládeže
a š portu

PRIMÁTOR

Prednosta MsÚ

Ek onomic k é
oddelenie

MSZ

Hlavný kontrolór

Oddelenie
vnútornej
s právy

Oddelenie
výs tavby,
územ. plán. a
živ. pros tredia

Oddelenie
s lužieb

Spoločný školský
úrad pre mesto
Detva a Hriňová

referenti pre
oblasť
sociálnych vecí

Spoločný obecný
úrad pre Hriňová,
D. Huta, Látky

V Hriňovej 29.06.2016

Mgr. Stanis lav H orník

pracovník TIC

primátor

referent KPK

Materská škola so sídlom ul. Janka
Kráľa č. 1615, Hriňová

22 jedáleň pri Materskej škole so
Školská
sídlom ul. Janka Kráľa č. 1615, Hriňová

v. r.
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I. Individuálna výročná správa
2. Rozpočtové hospodárenie mesta Hriňová a rozpočtových organizácií
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2019. Mesto zostavilo rozpočet
podľa ustanovenia § 10 ods. 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2019 bol
zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový v sume 403 042,00 €. Kapitálový
rozpočet bol zostavený ako schodkový v sume -682 500,00 €.
Rozpočet mesta na rok 2019 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Hriňovej č. MsZ –II/6 dňa
11.12.2018.
Rozpočet bol v priebehu roka upravený nasledovnými zmenami:
- prvá zmena schválená dňa 12.02.2019 Uznesením MsZ č. 12/2019
- druhá zmena schválená dňa 20.02.2019 Rozhodnutím primátora č. 1/2019/R
- tretia zmena schválená dňa 29.03.2019 Rozhodnutím primátora č. 2/2019/R
- štvrtá zmena schválená dňa 25.06.2019 Uznesením MsZ č. 51/2019
- piata zmena schválená dňa 28.06.2019 Rozhodnutím primátora č. 3/2019/R
- šiesta zmena schválená dňa 30.09.2019 Rozhodnutím primátora č. 4/2019/R
- siedma zmena schválená dňa 10.12.2019 Uznesením MsZ č. 108/2019
- ôsma zmena schválená dňa 13.12.2019 Rozhodnutím primátora č. 5/2019.
Rozpočet mesta bol po všetkých úpravách zostavený ako prebytkový, v tom:
a) bežný rozpočet bol zostavený po úpravách s prebytkom v sume 184 966,48,00 €,
b) kapitálový rozpočet bol zostavený po úpravách so schodkom v sume – 461 097,00 €,
c) finančné operácie boli po úpravách rozpočtované s prebytkom v sume 298 060,00 €.

5 554 656,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
6 563 427,00

5 027 556,00
10 000,00
412 100,00
105 000,00
5 554 656,00

5 824 132,00
31 410,00
432 162,00
275 723,00
5 892 687,00

2 662 412,00
692 500,00
132 642,00
2 067 102,00
0,00

3 152 219,00
492 507,00
134 102,00
2 762 669,52
21 929,48

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
Rozpočtové hospodárenie obce
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2.1.

Príjmová časť rozpočtu
Podiel jednotlivých druhov príjmov v roku 2019

5%

Daňové príjmy

27%

Nedaňové príjmy
Granty a transfery

61%
7%

Ukazovateľ

Príjmové finančné operácie

Skutočnosť 2018

Schválený 2019

Rozpočet po
úpravách

Skutočnosť k
31.12.2019

Príjmy
100 - Daňové príjmy, v tom:

3 441 919,65

3 560 322,00

3 772 054,00

3 770 674,59

110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku

2 962 952,34

3 074 622,00

3 274 004,00

3 274 003,74

120 - Dane z majetku

311 701,57

324 500,00

318 590,00

317 432,56

130 - Dane za tovary a služby

167 265,74

161 200,00

179 460,00

179 238,29

200 - Nedaňové príjmy, v tom:
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva
majetku
220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a
platby

561 321,58

273 920,00

409 876,00

405 423,85

201 023,95

133 900,00

198 769,00

198 231,04

178 195,02

126 250,00

180 496,00

177 753,21

230 - Kapitálové príjmy

162 317,24

10 000,00

15 051,00

13 985,58

32,69

50,00

50,00

32,98

19 752,68

3 720,00

15 510,00

15 421,04

300 - Granty a transfery, v tom:

1 584 292,86

1 203 314,00

1 673 612,00

1 669 661,30

310 - Tuzemské bežné granty a transfery

1 507 761,87

1 203 314,00

1 657 253,00

1 653 303,27

76 530,99

0,00

16 359,00

16 358,03

130 900,73

223 600,00

243 662,00

154 177,39

0,00

188 500,00

188 500,00

188 500,00

5 718 434,82

5 449 656,00

6 287 704,00

6 188 437,13

248 673,43

105 000,00

275 723,00

236 621,94

87 666,40

30 000,00

77 766,00

77 765,75

134 141,42

50 000,00

170 800,00

131 699,69

26 865,61

25 000,00

27 157,00

27 156,50

5 967 108,25

5 554 656,00

6 563 427,00

6 425 059,07

240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov
290 - Iné nedaňové príjmy

320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery
400 - Príjmy z transakcií s finančnými
aktívami a finančnými pasívami
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné
finančné výpomoci
Príjmy mesta
Príjmy rozpočtových organizácií
ZŠ Krivec
ZŠ Školská
ZUŠ
Príjmy spolu
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Najväčší podiel na celkových príjmoch mali daňové príjmy a to 58,69 % z celkových príjmov v roku 2019.
Z daňových príjmov najväčšiu časť tvoril podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, tzv. podielová daň,
ktorá predstavovala až 86,83 % zo všetkých daňových príjmov. Zo všetkých príjmov aj po zapojení finančných
operácií predstavovala táto daň 50,96 % (v roku 2018 to bolo 49,65 %). Zvyšná časť daňových príjmov
pozostávala v roku 2019 z dane z majetku a z daní za špecifické služby (daň za psa, za ubytovanie, za užívanie
verejného priestranstva a daň za nevýherné hracie prístroje).
Nedaňové príjmy tvorili 6,31 % všetkých príjmov (9,41 % v roku 2018). Jedná sa o príjmy z vlastníctva majetku
mesta (príjmy z nájmu nebytových priestorov a pozemkov).
Bežné granty a transfery poskytnuté zo ŠR SR tvorili 25,99 % z celkových príjmov mesta Hriňová (25,27 % v roku
2018).
Kapitálové príjmy predstavovali v roku 2019 sumu 30 343,61 €, čo je 0,47 % z celkového rozpočtu príjmov
(4,00 % v roku 2018).
K 31.12.2019 mesto v tejto oblasti dosiahlo príjmy z predaja majetku:
-

byty v bytovom dome Krivec 782 v sume 11 350,04 €,
pozemky v sume 2 635,54 €.

V roku 2019 mesto Hriňová prijalo kapitálový transfer od organizácie Turistický Novohrad a Podpoľanie na akciu
Hriňovská drevenica Štefana Nosáľa.
Príjmové finančné operácie tvorili 5,33 % z celkového rozpočtu príjmov (2,19 % v roku 2018). Finančné
prostriedky v sume 84 284,38 € predstavujú finančné prostriedky z ostatných fondov (réžia ŠJ, sociálny fond,...)
zapojené do príjmov kvôli vyrovnanosti rozpočtu. V sume 60 553,01 € sú do príjmov zapojené finančné
prostriedky z rezervného fondu na úhradu faktúr za rekonštrukciu kúpaliska a v sume 9 340,00 € zábezpeky na
nájomné byty.
Mesto Hriňová prijalo v roku 2019 úver na kúpu nákladného automobilu Tatra Phoenix v sume 188 500,00 €.
Príjem úveru bol účtovaný ako príjmová finančná operácia.

2.2.

Výdavková časť rozpočtu

2.2.1.

Celkové výdavky mesta Hriňová v roku 2019

Celkové výdavky mesta po zapojení finančných operácií predstavovali v roku 2019 sumu 6 350 439,82 €, z toho
bežné výdavky mesta Hriňová tvorili 49,27 % a bežné výdavky rozpočtových organizácií tvorili 41,79 %.
Kapitálové výdavky predstavovali 6,85 % z celkových výdavkov.
Ukazovateľ
600 - Bežné výdavky
610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
640 - Bežné transfery
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s
úverom

Skutočnosť
2018

Schválený
2019

2 851 459,58 2 662 412,00
942 847,00
1 007 407,91
327 421,25

329 400,00

1 315 296,16 1 172 158,00
191 800,00
177 883,63
23 450,63

Rozpočet po
úpravách

Skutočnosť
k 31.12.2019

3 152 219,00 3 128 687,35
1 094 752,00 1 096 004,11
393 362,00

390 920,96

1 463 148,00 1 442 231,29
176 750,00

176 586,20

26 207,00

24 207,00

22 944,79

700 - Kapitálové výdavky

292 375,86

692 500,00

492 507,00

435 234,12

710 - Obstarávanie kapitálových aktív

289 476,86

692 500,00

492 507,00

435 234,12

0,00

0,00

0,00

0,00

720 - Kapitálové transfery
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Kapitálové výdavky RO

2 899,00

0,00

0,00

0,00

800 - Výdavkové finančné operácie

204 621,10

132 642,00

134 102,00

132 636,04

810 - Úvery, pôžičky, účasť na majetku,...

102 734,37

10 752,00

15 242,00

15 242,00

820 - Splácanie istín

101 886,73

121 890,00

118 860,00

117 394,04

Výdavky mesta

3 348 456,54 3 487 554,00

3 778 828,00 3 696 557,51

Výdavky rozpočtových organizácií

2 346 611,76 2 067 102,00

2 762 669,52 2 653 882,31

ZŠ Krivec

738 033,70

ZŠ Školská

603 957,00

1 327 718,80 1 166 545,00

ZUŠ

280 859,26

Výdavky spolu

296 600,00

5 695 068,30 5 554 656,00

840 606,52

840 607,39

1 590 638,00 1 481 926,87
331 425,00

331 348,05

6 541 497,52 6 350 439,82

Podiel jednotlivých druhov výdavkov na celkových
výdavkoch
mesta
0%
6%
2%

42%

Bežné výdavky mesta
Bežné výdavky RO
Kapitálové výdavky
mesta
Kapitálové výdavky RO

50%

Najväčšiu položku v rámci kapitálových výdavkov tvoria výdavky na nákup automobilov: Tatra Phoenix v sume
188 500,00 € (financované z úveru) a nákup osobného automobilu Kia Stonic v sume 15 700,00 €. Druhú
najväčšiu položku predstavujú výdavky na realizáciu stavieb a ich technické zhodnotenie v sume 142 900,65 € na
nasledovné akcie:
 rekonštrukcia kúpaliska v sume 91 866,85 € (v sume 60 553,01 € financované z rezervného fondu
a v sume 31 213,84 € financované z vlastných zdrojov),
 vybudovanie zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku v sume 10 367,40 €,
 rozšírenie verejného osvetlenia v sume 14 820,00 €,
 rekonštrukcia a modernizácia objektu požiarnej zbrojnice v sume 22 310,40 €.
2.2.2.

Hospodárenie mesta Hriňová podľa programov

Rozpočet Mesta Hriňová je rozdelený do 14 programov plus výdavky škôl (15. program) nasledovne:
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Podiel programov na celkových výdavkoch (spolu s RO)

1. Plánovanie, manažment, kontrola
2. Služby občanom

12%

3. Propagácia a marketing
4. Interné služby
11%

5. Bezpečnosť

43%

6. Odpadové hospodárstvo

0%
4%
1%
3%

7. Komunikácie
8. Šport
9. Kultúra
10. Bývanie

10%

11. Sociálne služby
1%

2%

1
4%

3%

2%

12. Administratíva

3%

13. Vzdelávanie
14. Prostredie pre život
15. Školy

3.

Bilancia aktív a pasív individuálnej súvahy

Z vykázaného stavu v súvahe k 31.12.2019 vyplýva, že bilancia aktív a pasív je dodržaná, úhrn aktív sa rovná
úhrnu pasív. Zostatky všetkých súvahových účtov boli odsúhlasené v rámci vykonanej inventarizácie majetku
mesta k 31.12.2019 na základe príkazu primátora mesta zo dňa 18.10.2019 pre zamestnancov mesta a zriadené
rozpočtové organizácie. Inventarizácia sa začala hneď po vydaní príkazu.
Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2019 sa uskutočnila v zmysle zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve
v z. n. p.
V roku 2019 sa na základe príkazu vykonala fyzická inventúra peňažných prostriedkov v hotovosti a skladových
zásob.
Za správnosť uvedených údajov zodpovedajú členovia Dielčich inventarizačných komisií a členovia Ústrednej
inventarizačnej komisie.
Po vykonaní fyzickej inventúry sa začala dokladová inventúra. Z jednotlivých modulov informačného systému boli
vytlačené zostavy, ktoré sa následne porovnávali s účtovným stavom.
Súvaha k 31.12.2019 v € (bez RO)

AKTÍVA

Netto k
31.12.2018

Brutto

Korekcia

Netto
k 31.12.2019

Majetok spolu

9 717 097,11

14 713 417,46

5 108 035,75

9 605 381,71

Neobežný majetok

8 817 643,25

13 815 207,97

5 034 315,69

8 780 892,28

5 753,49

40 585,81

28 839,68

11 746,13

dlhodobý hmotný majetok

6 900 911,04

11 853 291,92

5 005 476,01

6 847 815,91

dlhodobý finančný majetok

1 910 978,72

1 921 330,24

0,00

1 921 330,24

897 143,99

893 740,42

73 720,06

820 020,36

materiál

27 447,04

28 565,54

0,00

28 565,54

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

93 050,13
0,00

79 769,75
0,00

0,00
0,00

79 769,75
0,00

dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok

Dlhodobé pohľadávky
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Krátkodobé pohľadávky

125 726,04

205 961,82

73 720,06

132 241,76

Finančné účty

650 920,78

579 443,31

0,00

579 443,31

2 309,87

4 469,07

0,00

4 469,07

Časové rozlíšenie

Dlhodobý hmotný majetok má najväčší podiel na celkovom majetku mesta, a to 71,29 %. Stavby tvoria až
88,36 % dlhodobého hmotného majetku. V rámci dlhodobého hmotného majetku mesto Hriňová eviduje
nasledovné účty:
 031 – Pozemky - v porovnaní s rokom 2018 nastal na účte 031 nárast o sumu 9 118,13 €. V priebehu
roku 2019 mesto zaradilo do majetku pozemky, na ktorých sa nachádza cintorín na Bielych vodách
v sume 3 000,00 €. V sume 6 204,43 € boli zaradené pozemky, ktoré prešli do vlastníctva mesta od
Slovenského pozemkového fondu na základe Protokolu č. 02969/2018-UVOP-U00198/18.00. Vyradený
bol pozemok v sume 86,30 € predajom.
 021 – Stavby
– v priebehu roku 2019 boli na tomto účte nasledovné prírastky v celkovej sume 37 079,88 €:
- solárne svietidlá 13 ks
14 820,00 €,
- detské ihrisko na Tršovke
9 353,90 €,
- budova MsÚ
7 380,00 €,
- mestský park
3 192,00 €,
- kontajnerové stojisko
1 433,98 €,
- mestský rozhlas
900,00 €.
- v januári 2019 boli vyradené z majetku mesta byty v bytovom dome Krivec 782 v celkovej sume
101 272,10 €.
 022 – Samostatné hnuteľné veci – najvyšší prírastok predstavovalo obstaranie osvetlenia kinosály
v sume 25 543,22 €. V roku 2019 bolo obstarané aj zariadenie do Drevenice Štefana Nosáľa
financované z dotácie z BBSK – kamerový systém v sume 3 388,62 €, fotoaparát v sume 2 0009,60 €
a notebook v sume 972,50 €. V sume 3 252,00 € bol obstaraný korytový žehlič,...
 023 – dopravné prostriedky – v roku 2019 bol zaradený osobný automobil Kia Stonic v sume 15 700,00
€ a nákladný automobil Tatra Phoenix v sume 218 500,00 €.
 028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok – v roku 2019 bol zaradený drobný DHM v ume 21 091,09 €
a vyradený v sume 744,88 €,
Dlhodobý nehmotný majetok je tvorený softvérom a ostatným dlhodobým nehmotným majetkom, kde je zaradená
územno-plánovacia dokumentácia.
Dlhodobý finančný majetok tvoria podielové cenné papiere v spoločnosti FIN M.O.S., akcie Slovenskej
vodárenskej spoločnosti, a. s. a vklad do spoločnosti VPS Hriňová, s. r. o..
Hodnotu zúčtovacích vzťahov tvoria odpisy majetku zvereného do správy rozpočtovým organizáciám.
Mesto Hriňová k 31.12.2019 vykazovalo krátkodobé pohľadávky v sume 205 961,82 €.
V lehote splatnosti
311 - Odberatelia
0,00
315 – Ostatné pohľadávky
2 340,21
318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov
686,50
319 – Pohľadávky z daňových príjmov
0,00
335 – Pohľadávky voči zamestnancom
0,00
345 – Ostatné dane a poplatky
2 219,58
378 – Iné pohľadávky
95 903,52
Spolu
101 149,81

Po lehote splatnosti
473,70
0,00
62 539,72
41 585,79
0,00
0,00
212,80
104 812,01

Mesto Hriňová eviduje k nedaňovým pohľadávkam opravné položky v sume 41 017,18 € a k pohľadávkam
z daňových príjmov opravné položky v sume 32 702,88 €.
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Netto k 31.12.2018

PASÍVA

Netto k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky

9 717 097,11

9 605 381,71

Vlastné imanie

4 934 343,02

4 738 077,68

37 760,10

37 760,10

Výsledok hospodárenia súčet

4 896 582,92

4 700 317,58

Záväzky

2 734 847,47

2 922 210,33

Rezervy

13 420,29

9 091,00

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

61 122,92

71 050,91

2 052 588,68

2 009 805,84

Krátkodobé záväzky

286 041,33

394 607,33

Bankové úvery a výpomoci

321 701,25

437 655,25

2 047 879,62

1 945 093,70

Oceňovacie rozdiely súčet

Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

Hodnotu zúčtovacích vzťahov tvorí suma záväzkov vyplývajúca z prijatých bežných transferov pre základné
školy, ktoré neboli použité v roku 2019 v sume 79 762,31 €, nepoužité finančné prostriedky v rámci projektu
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v sume 1 288,60 €.
Mesto Hriňová v roku 2019 tvorilo nasledovné rezervy:
Názov položky
Rezerva na overenie účtovnej závierky
Rezerva na životné a pracovné jubileá

/ Suma v €
3 600,00
5 491,00

K 31.12.2019 mesto vykazovalo v súvahe celkové záväzky v sume 2 404 413,17 €. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom vzrástli o sumu 65 783,16 €.
Záväzky podľa doby splatnosti - popis významných položiek záväzkov:
Záväzok
Úver zo ŠFRB – dlhodobá časť
- krátkodobá časť

Zábezpeky nájomného
Záväzky z decembrových miezd vyplatených
v januári 2020
Dodávatelia

Hodnota záväzku Hodnota záväzku Opis záväzkov k 31.12.2018
k 31.12.2019 v €
k 31.12.2018 v €
1 929 036,73
1 974 283,02 Úver bol prijatý na výstavbu
45 246,40
44 848,15 bytov v bytovom dome na ul.
Lúčna (39 bj.) a v Krivci (27
bj.) so splatnosťou do roku
2056.
68 750,00
67 390,00
135 458,35
123 267,04
121 741,23

Prijaté preddavky

77 335,67

Nerentabilné spoje SAD

14 825,68
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40 895,77 Záväzky z dodávateľských
faktúr, po lehote splatnosti sú
záväzky v sume 37 957,61 €.
73 582,27 Príjem stravného v MŠ J.
Kráľa, príjem preddavkov
v rámci nájomného
3 848,58 účet 372
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4.

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2019

Mesto Hriňová dosiahlo k 31.12.2019 náklady v sume 4 888 427,39 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom boli
náklady vyššie o sumu 465 105,38 €.
V tabuľke uvádzame prehľad nákladov mesta Hriňová v rokoch 2018 a 2019.
Náklady

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Hlavná
činnosť

Podnikateľská
činnosť

Spolu

Spotrebované nákupy

353 870,96

425 726,15

850,00

426 576,15

Služby

775 422,85

869 914,88

1 686,79

871 601,67

Osobné náklady

1 414 396,91

1 589 963,31

850,00

1 590 813,31

Dane a poplatky

7 353,82

5 960,16

0,00

5 960,16

140 547,16

71 555,41

0,00

71 555,41

490 579,34

518 954,39

0,00

518 954,39

36 512,30

37 468,69

0,00

37 468,69

1 204 638,67

1 365 497,61

0,00

1 365 497,61

4 423 322,01 4 885 040,60

3 386,79

4 888 427,39

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy a opravné položky z
prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
Finančné náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov

Spolu náklady

Výnosy Mesta Hriňová za roky 2018 a 2019 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.
Výnosy

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tržby za vlastné výkony a tovar

Podnikateľská
činnosť

Spolu

65 041,97

2 615,96

67 657,93

0,00

0,00

0,00

0,00

3 475 584,36

3 795 812,94

0,00

3 795 812,94

408 433,61

288 649,27

0,00

288 649,27

121 963,40

13 420,29

0,00

13 420,29

32,69

32,98

0,00

32,98

566 528,62

518 905,55

0,00

518 905,55

4 633 372,40

4 681 863,00

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
Finančné výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v
obciach, VÚC a v rozpočtových organizáciách a
príspevkových organizáciách zriadených obcou a
VÚC

Výnosy spolu

Hlavná činnosť

60 829,72

Aktivácia
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

Bežné účtovné obdobie

2 615,96 4 684 478,96

Mesto dosiahlo k 31.12.2019 celkové výnosy v sume 4 684 478,96 €, čo je o 51 106,56 € viac ako
v predchádzajúcom roku.
V roku 2019 dosiahla účtovná jednotka výsledok hospodárenia po zdanení – stratu – v sume 203 948,43 €.
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5.

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Hriňová

Mesto Hriňová k 31.12.2019 eviduje v účtovníctve 3 druhy úverov:
Názov

Zostatok dlhodobá
časť v €
97 392,43
108 988,82
153 766,00
360 147,25

Municipálny úver
Úver na výstavbu chodníkov
Úver na posýpacie vozidlo
Spolu

Zostatok krátkodobá
časť v €
21 660,00
36 000,00
19 848,00
77 508,00

Zostatok spolu v €
119 052,43
144 988,82
173 614,00
437 655,25

Podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
1) Splnenie podmienok prijatia úveru:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
Bežné príjmy rok 2018:
5 577 279,23 €
Stav úverov k 31.12.2019:
- municipálny úver
119 052,43 €
- chodníky Krivec
144 988,82 €
- posýpacie vozidlo
173 614,00 €
______________
Celková suma dlhu:
437 655,25 €
Podiel dlhu na bežných príjmoch:

7,85 %

Podmienka splnená.

Suma dlhu v €
600 000,00
493 681,25

500 000,00

437 655,25

437 284,78

379 361,25
321 701,25

400 000,00
262 653,90

300 000,00

244 149,58

224 489,90
200 000,00
100 000,00
0,00
2012

2013

2014

2015

2016
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65,98
60,07

58,77
51,23
43,88
34,66

32,43

6,79

7,88

7,07

2012

2013

2014

29,20

13,63

2015

10,75

2016

Podiel dlhu na bežných príjmoch v %

7,98

6,58

7,85

2017

2018

2019

Dlh na obyvateľa v €

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom
rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné
prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z Eurofondov
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019**
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821005 úvery
- 821007 ŠFRB
- 651002 úvery
- 651004 ŠFRB
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**
Suma ročných splátok vrátane úhrady
výnosov za rok 2019
140 338,83 (aj ŠFRB)
75 284,91 (bez ŠFRB)

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018
4 085 706,71
4 085 706,71

5 348 685,86
228 593,37
5 577 279,23
1 408 282,27
58 154,86
25 135,39
1 491 572,52
4 085 706,71
72 546,00
44 848,04
2 738,91
20 205,88
140 338,83
§ 17 ods.6 písm. b)
3,43 %
1,84 %

V roku 2019 predstavovali splátky úverov vo VÚB, a. s. sumu 72 546,00 € a splátky úrokov sumu 2 738,91 €,
spolu ročné splátky návratných zdrojov financovania boli v sume 75 284,91 €, čo predstavuje 1,84 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového znížených o príjmy podľa predchádzajúceho odseku.
Podmienka splnená.
2) Ozdravný režim a nútená správa (§ 19 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Celková výška záväzkov po lehote splatnosti nesmie prekročiť 15 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a uznané záväzky musia byť uhradené do 60 dní od dňa splatnosti.
32

Konsolidovaná výročná správa mesta Hriňová za rok 2019
Mesto Hriňová k 31.12.2019 evidovalo záväzky po lehote splatnosti z dodávateľských faktúr v sume 37 957,61 €,
čo predstavuje 0,68 % skutočných bežných príjmov roku 2018.
Podmienka splnená.

II.

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA

6.

Informácie o konsolidovanom celku

V rámci štátneho účtovníctva a výkazníctva mesto zostavovalo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa
17. decembra 2008 č. MF/27526/2008 – 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch
konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej
závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov a opatrenia MF SR č. MF/21230/2014-31,
konsolidovanú účtovnú závierku k 31.12.2019.
Do konsolidovaného celku mesta Hriňová patria rozpočtové organizácie zriadené mestom a obchodná
spoločnosť VPS Hriňová s. r. o., ktorá bola založená mestom Hriňová s účasťou na majetku 100 %

6.1.

Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hriňová

Mesto Hriňová je zriaďovateľom nasledovných rozpočtových 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 zamestnancov: ZŠ:
44
MŠ
17
ŠKD
5
ŠJ
7
počet žiakov ZŠ:
411
počet detí v MŠ:
98
- Základná škola s materskou školou, Krivec 1355
členenie: základná škola, školská jedáleň, školský klub detí a materská škola
riaditeľka školy: Mgr. Iveta Gallová
počet zamestnancov: ZŠ:
23
MŠ:
10
ŠKD: 1
ŠJ:
5
počet žiakov ZŠ:
193
počet detí v MŠ:
70
- Základná umelecká škola, Školská 2643
riaditeľ: Mgr. art. Michal Dobiáš, ArtD.
počet zamestnancov:
22
individuálna forma vyučovania: 168 detí
skupinová forma vyučovania:
154 detí
Všetky školy a školské zariadenia zabezpečujú výchovno – vzdelávaciu činnosť v zmysle zriaďovacej listiny
vydanej mestom Hriňová.
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VPS Hriňová, s. r. o., Partizánska 1612
konateľ: Ing. Marián Beňo
deň vzniku: 01.11.2012

6.2.

Použité metódy konsolidácie

Pri spracovaní konsolidovaného celku mesto postupovalo metódou úplnej konsolidácie.
Predmetom konsolidačných úprav bolo vzájomné vylučovanie transakcií, ktoré vykazovali účtovné jednotky vo
svojich výkazoch k 31.12.2019.
Pri konsolidácii účtovnej závierky sa konsolidovali:
 pohľadávky a záväzky, kde sa vylučovali vzájomné pohľadávky a záväzky mesta s rozpočtovými
organizáciami,
 náklady a výnosy,
 základné imanie.

6.3.

Hospodárenie konsolidovaného celku

Najväčší podiel na aktívach konsolidovaného celku tvoril dlhodobý hmotný majetok, ktorý predstavoval 70,75 %.
Súvaha k 31.12.2019 (vrátane RO) v EUR

AKTÍVA

Netto k 31.12.2018

Majetok spolu
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

9 902 559,04
8 934 201,57
11 746,13
7 006 125,20
1 916 330,24
963 442,67
33 861,38
0,00
0,00
138 627,50
790 953,79
4 914,80

PASÍVA

10 097 057,31
9 073 448,22
5 753,49
7 161 716,01
1 905 978,72
1 002 858,44
32 607,15
0,00
0,00
133 046,29
837 205,00
2 750,65
Netto k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely súčet
Výsledok hospodárenia súčet
Záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

9 902 559,04
4 757 863,73
37 760,10
4 711 103,63
3 131 087,03
9 091,00
71 050,91
2 017 808,60
595 481,27
34

10 079 057,31
4 922 506,81
37 760,10
4 884 746,71
2 946 738,39
13 420,29
61 122,92
2 069 724,72
480 769,21
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Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

437 655,25
2 022 608,28

321 701,25
2 209 812,11

Okrem konsolidácie majetku a záväzkov boli za rok 2019 konsolidované náklady a výnosy. Prehľad nákladov a
výnosov konsolidovaného celku uvádzame v nasledujúcich tabuľkách:
Číslo
účtu
alebo
skupiny
a
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Bežné účtovné obdobie
Náklady
b
Prevádzková činnosť
Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
Odpisy, rezervy, opravné položky
Finančná činnosť
Finančné náklady
Mimoriadna činnosť
Mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady
z odvodu príjmov
Spolu náklady

Hlavná
činnosť

Podnikateľská
činnosť

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

1
6 193 733,89
748 736,38
984 374,48
3 725 982,05
5 960,16

2
27 836,52
8 597,73
4 571,22
850,00
9,80

3
6 221 570,41
757 334,11
988 945,70
3 726 832,05
5 969,96

116 734,32

762,10

117 496,42

151 868,96

611 946,50
46 226,46
46 226,46
0,00
0,00

13 045,67
307,86
307,86
0,00
0,00

624 992,17
46 534,32
46 534,32
0,00
0,00

598 300,52
41 348,58
41 348,58
0,00
0,00

160 841,96

0,00

160 841,96

153 522,52

6 400 802,31

28 144,38

6 428 946,69

5 828 785,66

5 633 914,56
664 660,05
946 252,15
3 265 295,34
7 537,54

Prevádzkové náklady tvorili 96,77 % celkových nákladov. Najväčšiu položku prevádzkových nákladov tvorili
osobné náklady, a to 59,90 %. Náklady na podnikateľskú činnosť tvorili len 0,44 % celkových nákladov. Celkové
náklady konsolidovaného celku mesta Hriňová vzrástli oproti roku 2018 o 9,34 % (o 600 161,03 €). Najvyšší
nárast bol na osobných nákladoch.
Bežné účtovné obdobie

Číslo účtu
alebo
skupiny

Výnosy

a

b

60
62
63
64
65
66
67

Prevádzková činnosť
Tržby za vlastné výkony a tovary
Aktivácia
Daňové a colné výnosy a výnosy
z poplatkov
Ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti
Zúčtovanie rezerv a opravných
položiek
Finančná činnosť
Finančné výnosy
Mimoriadna činnosť
Mimoriadne výnosy

Hlavná
činnosť
1

Podnikateľská
činnosť

Spolu

2

3

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

4 378 331,31
268 988,78
0,00

33 434,89
25 406,56
0,00

4 411 756,20
294 395,34
0,00

4 334 164,98
308 453,78
0,00

3 795 812,94

0,00

3 795 812,94

3 475 584,36

300 109,30

8 028,33

308 137,63

428 163,44

13 420,29

0,00

13 420,29

121 963,40

32,98
32,98
1 821 260,27
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

32,98
32,98
1 821 260,27
0,00

32,69
32,69
1 699 836,42
0,00
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Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov
Spolu výnosy

69

1 821 260,27

0,00

1 821 260,27

1 699 836,42

6 199 624,56

33 434,89

6 233 059,45

6 034 034,09

Výnosy z prevádzkovej činnosti tvorili 70,78 % z celkových výnosov. Najvyššiu položku výnosov z prevádzkovej
činnosti (86,04 %) tvoria daňové a colné výnosy. Výnosy z podnikateľskej činnosti tvorili len 0,64 % celkových
výnosov a 0,54 % výnosov z prevádzkovej činnosti. Celkové výnosy konsolidovaného celku vzrástli oproti roku
2018 o 199 025,36 €, t. j. 3,19 % .
Celkové výnosy konsolidovaného celku dosiahli výšku 6 233 059,45 € a celkové náklady boli v sume
6 428 946,69 €. Hospodársky výsledok konsolidovaného celku pred zdanením za rok 2019 bola strata v sume
195 887,24 €.

7.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Mesto Hriňová za rok 2019 nemalo náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Vplyv mesta na životné
prostredie je primeraný vzhľadom na plnenie prirodzených úloh mesta. V sledovanom období neboli
zaznamenané mimoriadne vplyvy na životné prostredie. Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Predpokladaný budúci vývoj účtovnej jednotky je premietnutý do viacročného rozpočtu.

8. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA
Po 31. decembri 2019 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej
závierke za rok 2019.
Výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019.
Súčasťou Konsolidovanej výročnej správy je aj individuálna účtovná závierka za rok 2019 a konsolidovaná
účtovná závierka za rok 2019.

PRÍLOHY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za rok 2019
Súvaha za rok 2019
Výkaz ziskov a strát za rok 2019
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke za rok 2019
Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019
Konsolidovaná súvaha za rok 2019
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok 2019
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019

Hriňová, jún 2020
Osoba zodpovedná za spracovanie:
Ing. Slávka Gombalová, vedúca EO
Schválil:
Mgr. Stanislav Horník, primátor mesta
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