Výročná správa
Obce Horná Ždaňa
za rok 2011
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1. Základná charakteristika Obce Horná Ždaňa
Obec Horná Ždaňa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov.
Základné údaje
Počet obyvateľov :
Rozloha katastra:
Nadmorská výška:
Počet domov :
Prvá písomná zmienka:
Okres:
Kraj:
Starosta obce :

527, podľa sčítania z roku 2001, v súčasnosti 552
1626 ha
294 m n. v.
198, podľa sčítania z roku 2001
r. 1391
Žiar nad Hronom
Banskobystrický
Alena Bugárová

Symboly obce
Erb, pečať a vlajka obce, predstavujú trojicu základných symbolov obce Horná Ždaňa. Na tvorbu
každého zo spomenutých symbolov sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch),
vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) pravidlá a zákonitosti, ktoré
treba v každom prípade rešpektovať, ak máme vytvoriť skutočne heraldicky hodnotnú symboliku
obce Horná Ždaňa.
ERB OBCE
Erb obce Horná Ždaňa má nasledovnú podobu:
v červenom šíte na zlatej pažiti vpravo strieborné, hrotmi nahor smerujúce radlice – lemeš
a čerieslo – vľavo od nich postavený zlatý snop, po bokoch lemeša vyrastajú dve zlaté ratolesti.
VLAJKA OBCE
Vlajka obce Horná Ždaňa pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (3/7), bielej
(1/7) a žltej (3/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi,
presahujúcimi do tretiny listu vlajky.
PEČAŤ OBCE
Pečať obce Horná Ždaňa je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC
HORNÁ ŽDAŇA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi
o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.
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História a súčasnoť obce
Obec Horná Ždaňa leží na strednom Slovensku, na Pohroní v Žiarskej kotline. Rozprestiera sa
na východných svahoch pohoria Vtáčnik v doline Prochotského potoka. V minulosti patrila do
Tekovskej stolice a neskôr do okresu Nová Baňa. Od roku 1960 v územnosprávnom členení patrí
do okresu Žiar nad Hronom. Stred obce má nadmorskú výšku 294 m. V súčasnosti má obec 551
obyvateľov.
Kostol sv. Šimona a Júdu bol postavený koncom 16. storočia zemepánom Andrejom
Dóczym, ktorý bol tekovským županom a významným veliteľom v Szatmáre a v Košiciach. Veža
bola postavená v roku 1720 a celý kostol bol opravený v 20. storočí . Na zvonici je najstarší zvon
s dátumom 1659, menší zvon – umieráčik datovaný v roku 1720 a najväčší z roku 1923 odliaty
v Trnave namiesto najstaršieho rekvirovaného zvona v r.1916.
Pred obecným úradom stojí pomník padlým v SNP – dielo J. Hrčku a J.Svetlíka z roku 1952.
Najstaršie dejiny Krížskej doliny siahajú do konca mladšej doby kamennej, ale v celej oblasti
sú nlálezy z mladšej doby bronzovej z r.1100 až 700 pred K.r. V našej obci sa našla bronzová
spona s ôsmimi ružicami, ktorú odovzdal Slovenskému národnému múzeu v Martine J.Holečka.
Názov Hornej Ždane pochádza zo slova „ždať“ v zmysle „čakať“ pri brode cez Hron,
pravdepodobne na mieste pred vtokom Prochotského potoka do Hrona.
Prvá písomná zmienka o Hornej Ždani pochádza z r.1391, kedy sa kráľ Žigmund rozhodol dať
za verné služby temešskému županovi Ladislavovi zo Šároviec hrad Revište a dediny patriace
k panstvu, medzi ktorými bola aj Horná Ždaňa. Túto majetkovú zmenu zaznamenala 27. júla 1391
ostrihomská kapitola na nariadenie kráľa Žigmunda.
Je známe, že v druhej polovici 17. storočia bola v dedine škola, pravdepodobne spravovaná
farárom, s prevádzkou len v zimných mesiacoch. V roku 1793 požiar značne poškodil školskú
budovu, a preto obyvatelia Hornej Ždane dostali od komorského úradu v Banskej Štiavnici
povolenie postaviť novú školu, ktorá sa koncom novembra 1794 aj dokončila.
V minulosti sa obyvatelia živili rôznymi remeslami, spracovaním dreva, ktoré dopĺňali
poľnohospodárskou výrobou. Vyrábali sa tu šindle, drevené nádoby, pálilo sa drevené uhlie,
spracovávala vlna, valchovalo sa súkno, varilo sa pivo. V dedine boli dva mlyny a píla.
V súčasnosti je naša obec modernou obcou s vybudovanou plynofikáciou a kanalizáciou
v ľavej časti obce. Skupinový vodovod zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou zatiaľ obyvateľov
časti Lipie a IBV. Miestne komunikácie máme všetky vyasfaltované.
V obci vybudovali Slovenské elektrárne Transformovňu TR 400 KV. V oblasti zásobovania
obyvateľstva zabezpečuje služby Jednota COOP Žarnovica.. Okrem toho pôsobí v obci niekoľko
súkromných podnikateľov a živnostníkov.
V obci je základná škola, ktorá má právnu subjektivitu a materská škola, ktorá po prechode
kompetencií patrí v súčasnosti pod správu obce.
V športovom areáli máme vybudovaný oddychový komplex pre kultúrne aj športové vyžitie
s futbalovým ihriskom. Bežecké dráhy využívajú hlavne deti z miestnej základnej školy.
Z minulosti bol veľmi známy a populárny aj Beh oslobodenia obce, ktorého sa zúčastňovali nielen
naši ale aj zahraniční športovci.
V súčasnosti má Beh oslobodenia obnovené pokračovanie, ktorého organizátorom je Obec
Horná Ždaňa v spolupráci so Základnou školou v Hornej Ždani.
Z pohľadu cestovného ruchu prechádza katastrálnym územím našej obce turistický chodník od
Dolnoždanskej skaly na Hornoždanske lazy. V obci sa nachádza kultúrna technická pamiatka –
Vodný mlyn, ktorý je t.č. čiastočne zrekonštruovaný. Na obecnom úrade máme zriadenú izbu
z čias našich predkov a takisto sa v obci nachádza v súkromnom vlastníctve starý dom so
zachovanými pôvodnými prvkami, vybavením a nábytkom.
Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Materská škola Horná Ždaňa bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec
Horná Ždaňa
- Základná škola SNP Horná Ždaňa - RO obce Horná Ždaňa
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Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje :
V obci Horná Ždaňa v súčasnosti nie je v prevádzke žiadne zdravotné stredisko, ani nesídli
ambulancia žiadneho lekára. Zdravotná starostlivosť je zabezpečená lekármi, ktorých ambulancie
sa nachádzajú v najbližšom dostupnom okolí.
Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby obec Horná Ždaňa neposkytuje.
Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Obecný úrad Horná Ždaňa v spolupráci
s Materskou školou a Základnou školou v Hornej Ždani.
Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- GEOCOMP Ing.R.Strelka - geodetické práce
- BYTMAL P.Hudák - maliarske práce
- I.Hrmo – klampiarske práce
- Coop Jednota, spotrebné družstvo – Žarnovica
Najvýznamnejší priemysel a poľnohospodárstvo v obci :
- SDP Kremeň Horná Ždaňa – poľnohospodárska výroba
- SEPS a.s. Bratislava – transformovňa elektrického prúdu
Organizačná štruktúra obce
Starosta obce:
Zástupca starostu obce :
Hlavný kontrolór obce :
Obecné zastupiteľstvo:
Komisie:

Organizačné zložky obce :

Alena Bugárová
Marcel Búci
Miroslava Prochocká
Jana Horváthová, Katarína Ostrolucká, Peter Antal,
Marcel Búci, Ján Naď
Komisia životného prostredia a verejného poriadku, Komisia
finančná a verejného obstarávania, Komisia stavebná,
Komisia kultúrna, Komisia
pre školstvo a vzdelávanie,
Komisia športová.
- Obecný úrad Horná Ždaňa
- Materská škola Horná Ždaňa

2. Rozpočet a hospodárenie obce za rok 2011 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet
obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet obce obsahuje príjmy
a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
- k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce,
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :
- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k organizačným zložkám obce v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy :
- k rozpočtom iných obcí,
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k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné
úlohy.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky
(ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet)
a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2010 uznesením č. 280/28/2010. Bol zmenený 4
rozpočtovými opatreniami, ktoré boli schválené starostkou obce a uzneseniami OZ a to :
-

prvá zmena schválená dňa 29.03.2011......... uznesením č.27/3/2011
druhá zmena schválená dňa 30.06.2011......... uznesením č.38/5/2011
tretia zmena schválená dňa 30.09.2011..........starostkou obce
štvrtá zmena schválená dňa 15.12.2011..........uznesením č.73/8/2011

Údaje o plnení rozpočtu
Rozpočtové hospodárenie
Po poslednej zmene bol rozpočet obce takýto:
Rozpočet celkove: v €
Príjmy celkom
Príjmové finančné operácie
Výdavky celkom

508 514
729
509 243

Bežný rozpočet:
Bežné príjmy obec + ZŠ
Bežné výdavky obec + ZŠ

499 192 + 6 801 = 505 993
181 526 + 322 415 = 503 941

Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy obec
Kapitálové výdavky obec

2 521
5 302

Finančné operácie:
Príjmové finančné operácie obec + ZŠ
Výdavkové finančné operácie

0+ 729 = 729
0

2. Plnenie rozpočtu príjmov

Čerpanie príjmovej časti rozpočtu /údaje v €/
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Rozpočet príjmov

Skutočnosť plnenia
príjmov

% plnenia príjmov

499 192
2 521

489 061
2 521

97,97
100,00
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A) Bežné príjmy
Príjmy bežného rozpočtu tzv. vlastné predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné
príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy a pod.
Čerpanie bežných príjmov /údaje v €/:
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Dotácie /transfery/

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia príjmov

167 963
15 616
315 613

161 253
11 695
316 113

96,00
74,89
100,16

a) Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.
1. Čerpanie daňových príjmov /údaje v €/
Daň z príjmov
Daň z majetku
Dane za tovary a služby

Rozpočet

Skutočnosť

130 350
26 689
10 924

124 559
26 427
10 267

% plnenia príjmov

95,56
99,02
93,98

Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej
samospráve zo štátu tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu.
Výnos dane je stanovený zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov územnej samospráve v znení zákona č. 171/2005 Z.z.
2. Prehľad príjmu za daň z nehnuteľností / údaje v €/
Daň
Z pozemkov

Zo stavieb
Z bytov

Rozpočet

Skutočnosť

15 888
9 405
93

19 091
9 501
93

% plnenia

120,16
101,02
100

3. Prehľad vývoja poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad /údaje v €/
Rok

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

2009
2010
2011

7 967
8 200
10 674

7 993
8 816
10 017

100,33
107,51
93,84

b) Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z podnikania, vlastníctva majetku
a z administratívnych poplatkov.
Čerpanie nedaňových príjmov /údaje v €/:
Príjmy z podnikania a vlastníctva
majetku
Administratívne a iné poplatky

Rozpočet

Skutočnosť

7 926

4 721

59,56

7 690

6 974

90,68

% plnenia

Plnenie príjmov škôl s právnou subjektivitou /údaje v €/
Škola
ZŠ SNP Horná Ždaňa

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

6 801

8 576

126,10
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) Dotácie – granty a transfery /bežné/
Obec prijala tieto granty a transfery /údaje v €/
Poskytovateľ

Rozpočet

Skutočnosť

Účel

Grant
Štátny rozpočet
Štátny rozpočet
Štátny rozpočet
Štátny rozpočet
Štátny rozpočet+ESF
Štátny rozpočet
Štátny rozpočet+ESF

0
1 790
276
287 821
612
1 149
571
23 394

500
1 790
276
287 821
612
1 149
571
23 394

LIV Elektra Bratislava
Matrika
Bežné výdavky obce
Financovanie ZŠ
Financovanie MŠ
EN
Sčítanie obyv.
Rekonštrukcia ZŠ

B) Kapitálové príjmy
a) Kapitálové príjmy
Plnenie kapitálových príjmov /údaje v € /
Rozpočet
Príjem z predaja pozemkov
2 521

Skutočnosť

% plnenia príjmov

2 521

100,00

b) Kapitálové granty a transfery
Plnenie kapitálových príjmov /údaje v € /
Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Kapitálové príjmy súvisia s napĺňaním a realizáciou investičných zámerov obce.
3. Čerpanie rozpočtu výdavkov

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu /údaje v €/
Rozpočet výdavkov
Skutočnosť plnenia
Obec+ZŠ

% čerpania

výdavkov

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

503 941
5 302

464 214
2 458

92,12
46,36

A). Bežné výdavky
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie /údaje v €/
Rozpočet

01.1.1.6 Obce
01.3.2 Sčítanie obyvateľov
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť
01.3.3 Iné všeobecné služby
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami
04.5.1.3 Správa a údržba ciest
05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Skutočnosť

% čerpania

84 745
571
1 105
1 791

69 641
571
958
1 790

82,18
100
86,70
99,94

822
17 433

93
13 163

11,31
75,51
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06.2.0 Rozvoj obcí
06.3.0 Zásobovanie vodou
06.4.0 Verejné osvetlenie
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť
08.1.0 Rekreačné a športové služby
08.2.0.5 Knižnice
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby
08.4.0 Náboženské a iné spol. služby
09.1.1.1 Predškolská výchova
09.2.1. Základná škola
10.2.0.1. Zariadenia soc. Služieb staroba
10.4.0.4 Príspevky neštátnym subjektom
10.7.0.4 Pomoc občanom v hmotnej a soc. Núdzi
10.7.0 Hmotná núdza
Bežné výdavky za obec celkom
Bežné výdavky základnej školy celkom
Bežné výdavky za obec a ZŠ spolu

6 011
2 857
7 107
5 211
3 336
492
6 752
1 979
21 256
14 440
1 652
165
165
3 636
181 526
322 415
503 941

1 205
2 619
5 210
4 421
2 913
312
5 343
1 405
19 322
7 220
1 425
0
0
3 636
141 247
322 967
464 214

20,05
91,67
73,31
84,84
87,32
63,41
79,13
70,99
90,90
50
86,26
0
0
100
77,81
100,17
92,11

B) Kapitálové výdavky
Čerpanie kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie /údaje v €/
Rozpočet
06.2.0 Rozvoj obcí
09.1.2.1 Základné vzdelanie-Rekonštr.
Kapitálové výdavky za obec celkom

2 781
2 521
5 302

Skutočnosť

% čerpania

0
2 458
2 458

0
97,50
46,36

4. Čerpanie rozpočtu finančných operácií
A) Príjmové finančné operácie
Príjmové finančné operácie tvoria zostatky finančných prostriedkov základnej školy z roku
2010 v sume 729 € - nevyčerpané dopravné.
B) Výdavkové finančné operácie
Obec nečerpala finančné prostriedky cez výdavkové finančné operácie.
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5. Výsledok hospodárenia
Zisťovanie výsledku hospodárenia /údaje v €/
Rozpočet Obec+ZŠ
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
SPOLU

Príjmy skutočnosť

Výdavky skutočnosť

497 637
2 521
729
500 887

464 214
2 458
0
466 672

Výsledok hospodárenia

33 423
63
729
34 215

Stav na účte 221 – Účty v bankách, ktorý tvoria zostatky jednotlivých bankových účtov je
35 084,09 v nasledovnom zložení:
35 084,09 - stav účtu k 31.12.2011
-867,32 - účet SF
= 34 216,77 - VH za rok 2011
Stav v pokladni obce k 31.12.2011 bol nulový.
Výsledok hospodárenia rozpočtu obce za rok 2011 je prebytok vo výške 34 216,77 €.
V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na účely tvorby peňažných
fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku sa vylučujú
nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2011 účelovo určené na
- dopravné žiakov vo výške 727,31 €
Takto upravený výsledok hospodárenia rozpočtu obce za rok 2011 je prebytok rozpočtu
vo výške 33 489,46 €.
V súlade so znením zák.č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov navrhujeme z prebytku rozpočtu za rok 2011 tvoriť
rezervný fond obce.

3. Hodnotenie plnenia programov obce
Programový rozpočet Obce Horná Ždaňa na roky 2009 – 2011 zahŕňa nasledovných 5
programov:
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola
Program 1 zahŕňal bežné výdavky obce na činnosť manažmentu obce , aktivity a činnosti súvisiace
s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva a všetky ostatné aktivity
súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a obce Horná
Ždaňa . Tento program sa plnil postupne v priebehu celého rozpočtového obdobia.
Program 2 : Služby občanom
Program 2 zahŕňal bežné výdavky obce na aktivity a činnosti na zabezpečenie služieb matričného
úradu, slávnostných občianskych obradov v obci, kultúrnych podujatí organizovaných obcou,
knižnice, vysielania obecného rozhlasu a služieb na úseku stavebnej činnosti – drobné stavby
a prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia.Viac finančných prostriedkov bolo
vynaložených na obecnú akciu „620.výročie obce Horná Ždaňa“. Tento program sa plnil v priebehu
celého rozpočtového roka..
Program 3 : Odpadové hospodárstvo
Program 3 zahŕňal bežné výdavky obce na zabezpečenie odvozu a likvidácie komunálnych
odpadov na svojom území. Tento program bol v časti nakladania s odpadmi priebežne plnený.

9

Program 4 : Školstvo
Program 4 zahŕňal bežné výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v materskej škole, a to
mzdy a s tým súvisiace odvody poistného, všeobecný materiál, služby a následne výchovnovzdelávacieho procesu v základnej škole. A aj keď počet detí navštevujúcich jednotlivé krúžky
v základnej škole klesol, je odzrkadlením zníženého počtu detí v základnej škole a nie ich
nezáujmu o krúžky. No i napriek tomu plnenie tohto programu bolo priebežné, počas celého
rozpočtového obdobia.
Program 5 : Prostredie pre život
Program 5 zahŕňal bežné výdavky obce na činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného
a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – starostlivosť o verejnú zeleň a správu
a údržbu miestneho vodovodu, o chodníky a miestne komunikácie a údržbu a rekonštrukciu
verejného osvetlenia. Z tohto programu sa priebežne plnil podprogram verejná zeleň, kde sme
sa starali o údržbu verejných priestranstiev počas vegetačného obdobia. V podprograme
starostlivosť o obecné chodníky sme zabezpečovali priebežne údržbu chodníkov a komunikácií
počas celého roka.

4.Bilancia aktív a pasív
Stav majetku podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2011
Dlhodobý hmotný majetok-stavby,budov
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok-stroje
Dlhodobý finančný majetok
Pozemky
Dopravné prostriedky
SPOLU

Stav k 1.1.
319 069
1028
17 671
103 224
213 945
21 345
676 282

Prírastky
0
0
0
0
7 476
0
7 476

Úbytky
0
0
857
0
4 577
0
5 434

Stav k 31.12.
319 069
1 028
16 814
103 224
216 844
21 345
678 324

Stav zásob
Obec Horná Ždaňa vykazuje stav zásob k 31.12.2011 na účte 112 v sume 586 €.
Sú to zásoby v skladoch obecného úradu v sume 474 € a pohonné hmoty v sume
112 €.
Bilancia pohľadávok
Obec Horná Ždaňa eviduje k 31.12.2011 nasledovné pohľadávky:
účet 318 – pohľadávky z nedaňových príjmov obcí vo výške 5 798 € /TKO,prenájom
budovy,
KPZ-pozemky/
účet 319 – pohľadávky z daňových príjmov obcí vo výške 2 617 € /dane z nehnuteľnosti/
Bilancia záväzkov
Obec Horná Ždaňa eviduje k 31.12.2011 nasledovné záväzky:
účet 321 – dodávatelia /neuhradené faktúry od dodávateľov vo výške 1 168 €/ .
Bilancia rezerv a zúčtovaní medzi subjektami verejnej správy
Obec Horná Ždaňa eviduje k 31.12.2011 nasledovné rezervy a zúčtovania
so subjektami verejnej správy:
účet 323 – krátkodobé rezervy /rezervy na dovolenku a audit vo výške 6 450 €/
účet 357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu obce vo výške 727 €. /nezúčtovaná dotácia
z KŠÚ-dopravné ZŠ /
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účet 379 – iné záväzky vo výške 29 € / zrážky zo mzdy 12/11-sporenie/
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za minulé roky je 582 587 €. / r.124 v súvahe/
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie je -915 €. / r.125 v súvahe/, ktorý
navrhujeme preúčtovať z účtu 431 /VH v schvaľovaní/ na účet 428 /nevysporiadaný VH
minulých rokov/

5. Ostatné dôležité informácie
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec Horná Ždaňa nemá prijatý úver na krytie investičných zámerov obce.
Obec neposkytla záruku za iné subjekty.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Horná Ždaňa nemá založenú žiadnu podnikateľskú činnosť.
Obec Horná Ždaňa nemá príspevkové organizácie.
Poskytnuté dotácie
V roku 2011 obec Horná Ždana poskytla s rozpočtu obce transfery pre subjekty:
- Stolnotenisový klub SOKOL Horná Ždaňa vo výške 160 €, určených na činnosť STK Sokol

Významné investičné akcie v roku 2011
V roku 2011 nebola zrealizovaná žiadna významnejšia investičná akcia, nakoľko v podávaných
projektoch nedošlo k schvaľovaciemu procesu.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch :
- rekonštrukcia centrálnej zóny obce
- rekonštrukcia verejného osvetlenia
- zateplenie fasády obecného úradu
- výstavba vodovodu

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
V Hornej Ždani, dňa 14..05.2011
Vypracovala: Alžbeta Kružicová
Alena Bugárová
starostka obce
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