VÝROČNÁ SPRÁVA HOSPODÁRENIA OBCE ZA ROK 2012
Obec je súčasťou Mikroregiónu Kľakovská dolina. Tvorí ju veľa osád, ktoré sú obývané
prevažne chatármi a trvale žijúcich občanov na osadách ubúda. Medzi tie najväčšie patrí osada
Kostivrch, Majer, Horný a Dolný Pajer, Lipie, Oslanovci, Štefankovci, Katrenovci, Pukovci,
Vodnákovci, Majsniarovo, Prostredný, Cvangovci, Maruškova dolina. Výmera Horno-hámorského
chotára je 1 694 ha.
Geografické údaje:
Stred obce má 272 m.n.m., ostatné časti chotára od 255 do 673 m.n.m. Leží na 4829z.š. a
1841v.d. Horné Hámre ležia na styku Pohronského Inovca a Vtáčnika v doline Kľakovského potoka.
Chotár je zväčša odlesnený, hornatý a má zlomové línie s hlbokými údoliami, v ktorých tečú menšie
horské bystriny a potôčiky, ktoré sa vlievajú do Pílanského a Kľakovského potoka. Prevládajú hnedé
lesné pôdy.
História obce:
Najstarší písomne doložený údaj o existencii obce Horné Hámre pochádza z roku 1391. Obec
vtedy patrila panstvu Revištského hradu. Po vymretí rodiny Dóczyovcov v 17. storočí ako majetok
fiškusu prešla pod správu Banskej komory v Banskej Štiavnici.
Koncom 15. storočia mala obec 55 zdanených domov. Obyvatelia boli pôvodom drevorubači a uhliari,
neskôr baníci a spracovatelia vyťaženej rudy z miestnych a iných baní. Za 1. ČSR sa živili
poľnohospodárstvom. V roku 1601 mala obec mlyn a 68 domov, v roku 1720 mala už 4 mlyny na
obilie i na rudu, 17 remeselníkov, 3 obchodníkov a 2 baníkov. V roku 1828 mala 83 domov a 569
obyvateľov. Počet obyvateľov postupne vzrastal, napr. v roku 1869 mala obec už 984 obyvateľov
a v roku 1940 až 1209 obyvateľov.
Kostol sa prvýkrát spomína v r. 1671 v cirkevnej kronike s tým, že bol postavený na starých
základoch. Veža bola postavená v r. 1715 a kostol znova zrekonštruovaný v r. 1734.
Rímsko – katolícky kostol bol vysvätený patrónovi sv. Martinovi biskupovi a tak obec má 11.
novembra sviatok. Vyobrazenie sv. Martina sa používalo aj na razidle, ktoré bolo používané na
úradných listinách už v 17.storočí. Obraz sv. Martina má obec v súčasnosti v erbe a na úradných
pečiatkach.
Naľavo od cesty smerom od Žarnovickej Huty stojí kaplnka. Postavil ju za podpory veriacich
učiteľ – organista Anton Špác v r. 1896. Pri cintoríne (dom č. 16) bol stoličný dom, v ktorom sa
vykonávali tresty palicovaním.
Budova bývalej pošty bola postavená v r. 1912, v ktorej bol byt a úradovňa obvodného notára
a matrikára. Na rok 2013 je naplánovaná prestavba tejto budovy na obecné byty.
Jedna z najstarších stavieb je obecný hostinec. Do r. 1912 slúžil ako obecný dom. Naproti stojí budova
bývalého poštového úradu, ktorý bol v prevádzke od r. 1892.
Prvá škola pozostávala z jednej miestnosti a bola pri kostole. Prvý zápis žiakov je z r. 1820.
Prvým učiteľom v obci bol Ján Agrikolla. Celých 47 rokov do r. 1893 bol učiteľom a organistom
Anton Špác. On posledný vyučoval po slovensky. Založil a viedol ovocnú škôlku a prispieval do
časopisov.
Obecná ľudová škola bola postavená nákladom obce v r. 1911. Od februára 1943 do r. 1947
sa učilo aj v miestnosti terajšej pošty.
Na Kostivrchu učil najprv Štefan Prokopovský. Učil striedavo po domoch. Po troch rokoch
takéhoto učenia si vtedajších 16 rodín postavilo školu. V r. 1873 im zhorela, ale postavili si opäť novú.
Poslednú školu postavili v r. 1927, ktorá stojí dodnes, ale ako škola sa nevyužíva už od r. 1974, kde
posledným riaditeľom bol Mikuláš Bečka.
Od roku 1970 v obce športovú činnosť rozvíja Telovýchovná jednota Klas Horné Hámre. Dnes
funguje už len futbalový oddiel, kde družstvo dospelých vedie p. Ján Matonok. Obec na súťažiach
reprezentujú aj členovia dobrovoľného hasičského zboru.
Významné roky budovania:
1988 - bola daná do užívania jednotriedna materská škola s kapacitou 30 detí.
2001 - vyasfaltované tenisové ihrisko, ktoré v zime slúži aj ako klzisko.
2002 - postavená nová budova kolkárne, ktorá stojí na mieste pôvodnej stavby z roku 1950.

1994 – 2001 - vybudovaný chodník s kanalizáciou
1999 - rekonštrukcia miestneho rozhlasu
2001 - plynofikácia obce
2004 - rekonštrukcia miestnej komunikácie Brod
2006 – rekonštrukcia pošty súpisné číslo 159
2009 – poskytnutá dotácia na opravu priestorov miestneho pohostinstva 5000,- €, výmena dverí 750,-€
a soc. zariadenia vo výške 1493,50 €.
2009 – modernizácia verejného osvetlenia – výmena LED svietidiel
2010 – rekonštrukcia miestnej komunikácie Kostivrch – časť Majer, Pajer a miestna komunikácia
Brod ( Pažiť)
2011 – 2012 – rekonštrukcia vodovodu I. a II. etapa vybudovaného v roku 1975.
2012 – rekonštrukcia miestnej komunikácie zničenej po povodni ( Matonokovci)
Zahájenie investícií obce na budúci rok – nádstavba MŠ – výstavba 6 b.j., prestavba budovy s.č. 159
na nájomné byty 7 b.j. V prípade schválenej dotácie rekonštrukcia vodovodu III. etapa.

Demografia
V produktívnom veku je z celkového počtu 589 obyvateľov v produktívnom veku 365, čo je
66,58%, detí od 0 – 18 rokov je 95 a dôchodcov nad 62 rokov je 147. Najstaršia občianka našej obce
má 92 rokov. Za rok 2012 sa narodilo 1 dieťa a zomrelo 8 občanov.
Nezamestnanosť k 31. 12. 2012 sa vykazovala 34 uchádzačov o zamestnanie a miera
nezamestnanosti bola 9,32%.
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Štatutárny zástupca obce:
Počet zamestnancov obce:
Počet poslancov obecného zast.:

Hlavný kontrolór obce:

Obec Horné Hámre, 966 71 Horné Hámre 45
00320641
Ing. Milan Mokrý
8 (4 Obecný úrad, 4 Materská škola v zriaďovateľskej
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Informácia o účtovných zásadách a účtovných metódach:
Účtovná závierka bola zostavená ako riadna. Pre rok 2012 bola zostavená účtovná závierka na
základe zaúčtovania účtovných prípadov, týkajúcich sa akruálneho účtovníctva.
Účtovníctvo vykonáva pracovníčka obce p. Oslancová a od 15.11.2012 p. Minarčinová. Obec
vedie pre rok 2012 akruálne účtovníctvo v zmysle zákona NR SR č.431/2002 o účtovníctve
Z.z. v znení neskorších predpisov a opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovili
podrobnosti o postupoch účtovania a nová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a obce.
Rozpočtové výdavky boli účtované v zmysle rozpočtovej klasifikácie platnej pre rok 2012.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu obce a jeho úprav na základe
opatrení, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom.
Účtovníctvo bolo vedené úplne a zrozumiteľne.
Účtovná závierka bola zostavená k 31.12.2012
Účtovnú a finančnú závierku tvoria tieto výkazy:
- FIN 1-04 Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy
- Úč ROPO SFOV 1-01 Súvaha
- Úč ROPO SFOV 2-01 Výkaz ziskov a strát
- FIN 6-01 Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách
a finančnom prenájme subjektu verejnej správy
- POZNÁMKY k účtovnej závierke.

Účtovné a finančné výkazy preberá za Daňový úrad v Banskej Bystrici metodička daňového
úradu pani Marianna Rečlová.
Stav k 31.12.2012:
Schválený fin. rozpočet – bežné príjmy: 178 680,- €, upr.
197 114,- €
- skutočné plnenie bež.príjmov:
199 373,- €
- kapitálové príjmy rozpočet:
77 118,96 €
- skutočné plnenie kapitál.príjmov: 77 218,80 €
- príjmové fin.operácie:
309 183,80 €
Schválený fin. rozpočet – bežné výdavky: 165 900,- €, upravený: 165 261,- €
- skutočné čerp.bežných výdavkov: 163 277,68 €
- kapit.výd.rozp.: 10 128,- €, uprav.:144 614,96 €
- skutočné čerp.kapit.výdavkov:
144 735,45 €
- výdavkové fin.operácie:
9 009,54 €
Vybrané výdavky za rok 2012
-

-

rekonštrukcia obecného vodovodu II.etapa – prijatá dotácia z Environmentálneho fondu
vo výške 74 916,96 €, spolufinancovanie 3 745,85 €, náklady súvisiace obstaraním
968,35 €,
vyčerpaná kap. dotácia poskytnutá v roku 2010 na rekonštrukciu ciest zničenej po
povodniach vo výške 20 000,- €, dofinancované z vlastných zdrojov vo výške 3907,30 €
splátka úveru na rekonštrukciu MK Kostivrch, Brod vlastné dofinancovanie vo výške
2 650,98 €
dokumentácia súvisiaca s výstavbou 6.b.j. formou nadstavby MŠ Horné Hámre vo výške
542,60 €
splátky úveru poskytnutého ŠFRB na výstavbu nájomných bytov vo výške 2 360,07 €

Vyradený majetok fyzickým opotrebovaním bol nasledovný:
031 – Pozemky
686,74 €
022 – Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 2 507,47 €
028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok
347,74 €
OTE – operatívno technická evidencia
32,50 €
Hodnota vyradeného majetku celkom
3 574,45 €
Dlhodobý hmotný majetok obce činí:
Účet 018 : Drobný dlh. nehmotný majetok

202,48 €

Účet 031 : pozemky

198 820,62 €

Účet 021 : budovy a stavby
odpisy
odpis poskytnutého transferu

585 911,66 €
12 595,68 €
6 418,56 €

Účet 022 : samostatné hnuteľných vecí
odpisy
odpis poskytnutého transferu

127 543,29 €
10 734,43 €
5 677,20 €

Účet 023: hodnota dopravných prostriedkov celkom

19 759,88 €

Účet 063: ostatný finančný dlhodobý majetok
132 736,00 € (3904 ks á 34,00 €)
(Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.)
Účet 042 00: obstaranie dlhodobého majetku spolu:
Účet 042 02:obstaranie - projekt rekonš. kúrenia v MŠ
Účet 042 03: obstaranie - projekt rekonš. vodovodu
Účet 042 11: obstaranie DHM – garáž a skl.priestoru
Účet 042 20: obstaranie – projekt.dok. MK
Účet 042 21: obstaranie – projekt.dok. nájomné byty
Účet 042 2: obstaranie – projekt.dok.k nadst.6 b.j. MŠ
Účet 042: obstaranie – rekonštrukcia MK po povodni
Účet 112 : materiál – zásoby v ŠJ

259 985,96 €
5 522,67 €
182 309,91 €
2 983,37 €
10 271,82 €
25 683,11 €
9 307,78 €
23 907,30 €
20,43 €

Účet 315 07: ostatné dlhodobé pohľadávky
Účet 315 07: ostatné krátkodobé pohľadávky

3 078,09 €
425,01 €

Účet 318 : pohľadávky za neuhr.odpad, nájom.nebyt.pr.

1 256,97 €

Účet 319 : pohľadávky za daň z pozemkov a stavieb
Účet 378 : iné pohľadávky – poplatok za vodu
Účet 381 : Náklady budúcich období
Náklady týkajúce sa roku 2013

903,57 €
3 455,88 €
951,01 €

Účet 321 : Dodávatelia – neuhradené faktúry

9 803,61 €

Účet 323 : zákonné rezervy na nevyčerpanú
dovolenku a tvorba rezervy na audit,

4 931,70 €

Účet 379: iné záväzky – krátkodobé
Účet 383 : Výdavky budúcich období –fa.MsPS Žarnovica

16,60 €
116,48 €

Účet 384: Výnosy budúcich období:
469 644,31 €
384-03 neodpísaný transfer na verejné osvetlenie
37 847,60 €
384-04 neodpísaný transfer na rekonšt.MK Kostivrch, Brod 242 303,02 €
384-01 neodpísaný transfer na rekonštr.vodovodu
169 493,69 €
384-05 neodpísaný transfer na rekošt.MK po povodni
20 000,00 €
Účet 472 : Zostatok SF – záväzky

838,29 €

Peňažné prostriedky v pokladni:
Účet 211 : Pokladňa k 31.12.2012

1 307,15 €

Peňažné prostriedky na účtoch:
Účet 221 : Zostatok na bežných účtoch
221 04 Rezervný fond
221 09 Potravinový

8 148,91 €
0,00 €
269,25 €

221 10 Bežný bankový účet
221 12 Sociálny fond
221 13 Depozitný
221 20 Dotačný
221 04 Úverový účet zo ŠFRB

7 020,30 €
791,03 €
0,00 €
68,33 €
244 586,35 €

Účet 331 : Zamestnanci 12/2012

5 069,70 €

Účet 333 : Ost. záväzky voči zamestnancom 12/2012
Predpis zrážok za 12/2012
Pozastavený nedoplatok mzdy za 12/2011
Účet 336 : zučt.org.zo soc. a zdrav. poisťov. 12/2012
Účet 342 : Ostatné priame dane mzdy 12/2012

2 295,54 €
48,58 €
2 246,96 €
2 961,01 €
604,53 €

Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu obce Horné Hámre na rok 2012
PRÍJMY:
Celkom:
Z toho: kapitálové príjmy
Príjem z predaja pozemkov
Príjem z Environ.fondu-vodovod
Z toho: bežné príjmy
podielové dane
vlastné príjmy obce
bežné transfery zo ŠR
bežné transfery zo KŠÚ
bežné transfery z ÚPSVaR
bežné príjmy – granty

276 591,94 €
77 218,80 €
2 301,84 €
74 916,96 €
199 373,14 €
125 533,24 €
65 182,01 €
4 551,18 €
629,00 €
2 047,31 €
380,00 €

Z toho príjmové finančné operácie
309 183,80 €
za stravné
3 943,06 €
zost. z predch.rokov účel.fin.prostr. 60 654,39 €
schválený dlhodobý úver ŠFRB
244 586,35 €
VÝDAVKY:
Celkom:

308 013,13 €

Z toho: kapitálové výdavky
Rozvoj bývania –nadst.,príst.
Rekonštrukcia vodovodu
Rekonštrukcia MK po povodniach
Z toho: bežné výdavky
Správa
Všeob.verejné služby- popl.
Požiarna ochrana
Správa a údržba ciest
Nakladanie s odpadmi

144 735,45 €
542,60 €
120 285,55 €
23 907,30 €
163 277,68 €
69 307,07 €
447,55 €
2 392,03 €
6 152,72 €
12 286,06 €

Zásobovanie vodou
15 577,42 €
Verejné osvetlenie
7 369,88 €
Rekreačné služby
1 876,59 €
Klub a špec.kult.zar.
20,92 €
Knižnice
3,88 €
Kultúrne služby
9 818,79 €
Vysielacie a vydav.služby
337,49 €
Náboženské služby
305,31 €
Predškolská výchova
31 004,64 €
Školské stravovanie
6 026,53 €
Soc.pomoc obč.v hm.núdzi – DvHN
350,80 €
Z toho: výdavkové finančné operácie
9 009,54 €
Splatený úver z MK Kostivrch, Brod 2 650,98 €
Splátky úveru zo ŠFRB MŠ nádstavba 2 360,07 €
Potraviny ŠJ
3 998,49 €
Príjmy:
585 775,74 €
Výdavky:
- 317 022,67 €
Rozdiel:
268 753,07 €
Úver zo ŠFRB
-244 586,35 €
Hospodárenie z fin.prostridkami =24 166,72 €
Použité finančné prostriedky z minulých rokov vo výške 24 166,72 €.
Bežný rozpočet bežného roka
Kapitálový rozpočet bež. roka

36 095,46
-67 516,65

Výsledok hosp.pre tvorbu rezervného fondu = schodok vo výške -31 421,19
Schodok hospodárenia je vyrovnaný príjmovými finančnými operáciami a
peňažnými prostriedkami z predchádzajúcich rokov. Vzhľadom na schodkový
rozpočet rezervný fond Obec Horné Hámre -nevytvára.
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2012 :
Účtovný VH = rozdiel medzi výnosmi – účtová trieda 6 a nákladmi – účtová trieda 5
Výnosy 6xx
:
269 609,07 €
Náklady 5xx
:
235 018,29 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
VH = zisk
37 894,64 €
Vypracovala: Emília Minarčinová
17.05.2013
Ing. Milan Mokrý
starosta obce
Prerokované OZ Horné Hámre dňa 26.06.2013

