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1/ Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
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.

1.1 Geografické údaje
Sklené Teplice ležia v severozápadnej časti Štiavnických vrchov v údolí potoka
Teplá, v okrese Žiar nad Hronom, v Banskobystrickom kraji.
Blízke obce sú Banská Štiavnica 13 km, Žiar nad Hronom 16 km, Kremnica 26 km,
Zvolen 40 km a Banská Bystrica 60 km.
Celková rozloha obce : 10 912 735 m2
Nadmorská výška :
364 m.n.m
1.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov : 439
Národnostná štruktúra : slovenská národnosť

1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť obci :
nezamestnaných.

za rok 2013 mala obec 18

obyvateľov dlhodobo

1.4 Symboly obce
Erb obce :

Erb obce má túto podobu : V modrom štíte nad dvomi zvlnenými zlatými brvnami
doprava sa vynárajúci a dopredu hľadiaci strieborný okrídlený býk so zlatou zbrojou.
Okrídlený býk je symbolom Sv. Lukáša patróna farského kostola a bol prenesený do
erbu obce z najstaršej zachovalej obecnej pečate, ktorá pochádza zo 16.storočia.

1.5 História obce
Prvá písomná zmienka o Sklených Tepliciach pochádza z roku 1340. Sklené
Teplice vznikli ako drevorubačská osada a obyvatelia ťažili drevo pre bane v
neďalekej Banskej Štiavnici. Blízkosť Banskej Štiavnice ovplyvnila aj inú skutočnosť.
Približne v roku 1350 tu bola založená skláreň. Bola to prvá skláreň v Uhorsku.
Skláreň neprodukovala sklo pre bežné účely, ale chemické sklo, ktoré využívali
hutníci pri zisťovaní obsahu zlata a striebra v rudách vyťažených v
banskoštiavnickom banskom revíri.
Už od vzniku obce využívali jej obyvatelia blahodárne účinky termálnej
minerálnej vody, ktorá tu vyviera doposiaľ. Sklené Teplice sa však ako kúpeľné
miesto dostali do povedomia až v 16. storočí. Bolo to konkrétne v roku 1549, kedy
ich vo svojej balneografii opísal známy vedec Juraj Wernher. Prvý rozbor vôd spravil
až Karol Otto Moller v 18. storočí.

1.6 Pamiatky obce
V obci sa nachádza kostol sv. Lukáša, ktorý postavili v rokoch 1807 - 1811. Pred
kostolom stojí historická socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1784.
Nad obcou stojí zrúcanina hradu Teplica nazývaného tiež Pustý hrad.
1.7 Významné osobnosti obce
Karol Otto Moller pôsobil ako kúpeľný lekár v Sklených Tepliciach a dostal prezývku
„Slovenský Hipokrates" najmä za svoje objavy v medicíne.
1.8 Výchova a vzdelávanie
V obci je zriadená základná škola a materská škôlka bez právnej subjektivity.
1.9 Zdravotníctvo
V obci nie je žiadne zdravotnícke zariadenie. Zdravotná starostlivosť pre občanov je
zabezpečená v najbližších okresných mestách Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom
a v zdravotnom stredisku v Hliníku nad Hronom.
1.10 Sociálne zabezpečenie
V obci sa nenachádza žiadne zariadenie sociálnej starostlivosti.
1.11 Hospodárstvo
V obci sa nachádza predajňa, ktorá patrí obchodnému reťazcu COOP Jednota
Žarnovica a súkromná predajňa „Termál Mix“.
Ďalej sú v obci tri pohostinstvá, ktoré prevádzkujú súkromné osoby.
Na území obce vyvierajú termálne pramene s teplotou vody 28-53°C. Alkalickosadrové minerálne pramene s jaskynným kúpeľom boli známe už v 16. storočí.
Liečia sa tu choroby pohybového ústrojenstva a nervové choroby.
V obci sa nachádza termálne kúpalisko, ktoré je otvorené v letnej sezóne máj –
september.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život
v obci sa veľmi meniť nebude.

1.12 Kultúra
V obci je kultúrny dom a upravené verejné priestranstvo kde sa usporadúvajú rôzne
spoločenské akcie, ktorých usporiadateľom je obec alebo miestne zložky kultúry.

1.13 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce :

Ing. Ľubomír Meliš

Zástupca starostu :

Ing. Tibor Lubušký.

Hlavný kontrolór obce :

Blanka Szücsová

Obecné zastupiteľstvo :

Karol Kúšik
Ing. Tibor Lubušký
Ing. Ľudmila Kováčová
Stanislav Šouc
Ing. Peter Kriváň

Obecný úrad :
zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného
zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
Zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a je podateľňou a výpravňou
písomností obce, zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie
obecného zastupiteľstva a komisií, vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí
obce, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obce :
Ing. Miroslav Bajnok
Renata Jániová
Eva Škodová
Blanka Szucsová
Pavol Jáni
René Sokolovský
Štefan Dávid

Základná škola : je málotriednou školou, v ktorej sa žiaci prvého až štvrtého ročníka
vyučujú v dvoch triedach.
Zamestnanci ZŠ : riaditeľka - Mgr. Erika Mokrošová
učiteľ NV – Mgr. Jozef Uram
Materská škôlka : zabezpečuje celodenné predprimárne vzdelávanie deťom vo
veku od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.
Zamestnanci MŠ :

riaditeľka - Alena Kmeťová
učiteľka - Katarína Melušová
vedúca ŠJ – Eva Škodová
kuchárka – Jana Žiaková

2/ Rozpočet obce za rok 2013 a jeho plnenie
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013.
Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa
uznesením č. 8/2012 a následne upravovaný podľa potrieb obce.
Rozpočet obce po zmenách k 31.12.2013

Rozpočet v tis. €
Príjmy celkom
366 898,36

z toho :

343 257,84

Bežné príjmy

36,52

Kapitálové príjmy

23 604,00

Finančné príjmy

301 706,49

Výdavky celkom
z toho :

277 294,15

Bežné výdavky

808,34

Kapitálové výdavky

23 604,00

Finančné výdavky

Rozpočet obce za rok 2013- 65 191,87
prebytok
Prebytok
z roku
nepreúčtovaný
Nevyčerpané

2012- -24 993,66

prostriedky

-0,52

14.12.2012

z minul. rokov
Výsledok
úprave

hospodárenia

po 40 197,69

2.1 Plnenie príjmov
BEŽNÉ PRÍJMY v €:
Rozpočet schválený
290 010,00

Rozpočet upravený
385 401,45

Čerpanie
343 257,84

Plnenie
118%

V tom:
1.1. Bežné príjmy daňové

Rozpočet schválený
85 000,00

Daň z príjmov - položka 111 /Výnos dane/
Rozpočet upravený
Čerpanie
94 827,30
94 827,30

Plnenie
112%

Daň z nehnuteľnosti – položka 121 / Pozemky, stavby, byty /
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Čerpanie
Plnenie
88 200,00
88 200,00
47 993,35
55%
Daň a špecifické služby položka 133 /daň za psa,- daň za zber, odvoz a zneškodňovanie
komunálneho odpadu /
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Čerpanie
Plnenie
13 000,00
130 508,04
131 572,87
10%

1.2. Bežné príjmy nedaňové položka 212, 221, 222, 223, 242
/Príjmy z prenájmu, správne poplatky, vyhlásenie v MR, úroky /.
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Čerpanie
22 810,00
42 756,34
39 754,55

Plnenie
186%

1.3. Bežné príjmy – granty a transfery položka 311 a 312 – Zdroj – MF SR, KŠÚ, KSÚ,
ÚPSVR, MV SR, VÚC B.B.,
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Čerpanie
0,00
29 109,77
29 109,77

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET :
Kapitálové príjmy v € : / predaj pozemkov, spolufinancovanie zo ŠR /
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Čerpanie
0,00
0,00
36,52

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové
Rozpočet schválený
0,00

Rozpočet upravený
0,00

Čerpanie
3,00

2.2 Čerpanie výdavkov
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU
Rozpočtová klasifikácia 0.1.1.1.6 – verejná správa celkové výdavky 118 584,70 €
Rozpočtová klasifikácia 0.1.1.2 – finančná rozpočtová oblasť 599,10 €
Rozpočtová klasifikácia 0.1.7.0 - splácanie úrokov 4 257,55 €
Rozpočtová klasifikácia 0.3.2.0 - verejný poriadok a bezpečnosť 466,35 €
Rozpočtová klasifikácia 04.5.1- ekonomická oblasť 30 767,29 €
Rozpočtová klasifikácia 0.5.1.0 – nakladanie s odpadmi 13 836,69 €
Rozpočtová klasifikácia 0.6.2.0 – rozvoj obci 1 305,55 €
Rozpočtová klasifikácia 06.3.0 – zásobovanie vodou 3 425,88 €
Rozpočtová klasifikácia 0.6.4.0 – verejné osvetlenie 4 135,18 €
Rozpočtová klasifikácia 0.8.1.0 – rekreačné a športové služby 15 962,79 €
Rozpočtová klasifikácia 0.8.2.0 – kultúrne služby 3 003,66 €
Rozpočtová klasifikácia 0.8.4.0 – náboženské a iné spoločenské služby 1 708,32 €
Rozpočtová klasifikácia 0.9.1.1.1 - predškolská výchova 25 354,73 €
Rozpočtová klasifikácia 0.9.1.2 – základné vzdelania 10 589,55 €
Rozpočtová klasifikácia 0.9.6.0 – služby v školstve 14 333,56 €
Rozpočtová klasifikácia 10.2.0 – sociálna pomoc občanom 0,00 €
Rozpočtová klasifikácia 10.7.0 – dáv. soc. pomoci 0,00 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET :
Kapitálová výdavková časť v €:
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
2 700,00
808,34

Čerpanie
808,34

FINANČNÉ OPERÁCIE
Výdavkové
Rozpočet schválený
23 604,00

Rozpočet upravený
23 604,00

Čerpanie
23 604,00

Splátka istiny

3/ Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za
rok 2013

Rozpočet obce za rok 2013- 65 191,87
prebytok
2012- -24 993,66

Prebytok
z roku
nepreúčtovaný
Nevyčerpané
z minul. rokov
Výsledok
úprave

prostriedky -0,52

hospodárenia

po 40 197,69

4/ Bilancia aktív a pasív
Bilancia aktív a pasív za rok 2013
Neobežný majetok
Časové rozlíšenie
Obežný majetok
z toho

Aktíva celkom

zásoby
krátkodobé pohľadávky
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty
Poskytnuté fin. výpomoc

___________________

Vlastné imanie je
Z toho:
Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov
Výsledok hosp. za bežné účtovné obdobie
Krátkodobé rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie
Bankové úvery
Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy

netto
netto
netto
268,09
106 773,04
4 760,80
0,00
38 443,97
37 923,01

2 639 148,79 €
967,76 €
188 168,91 €

2 828 285,46 €
2 090 247,54 €
2 007 037,33 €
83 210,21 €
1 581,60 €
941,68 €
42 701,19 €
548 586,68 €
144 226,25 €
0,52 €

Pasíva celkom

2 828 285,46 €

5/ Vývoj pohľadávok a záväzkov
5.1 Pohľadávky
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto pohľadávky :
nedaňové príjmy
/za odpad, nájomné za stroje/
daňové príjmy
/daň zo stavieb, daň z pozemkov/

1 743,73 € /účet 318/
53 953,47 € /účet 319/

5.2 Záväzky
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
voči dodávateľom
voči org. Soc. a zdravotnej poisťovne
voči zamestnancom
voči daňovému úradu
príjmu/

241,89 € /účet 321/
4 016,22 € /účet 336- odvody/
6 520,35 € /účet 331/
597,47 € /účet 342 – daň z

5.3 Dlh obce
Obec vykazuje k 31.12.2013 zostatok úveru 144 226,25 €

6/ Hospodársky výsledok
Bilancia nákladov a výnosov k 31.12.2013 – Hlavná činnosť
Náklady
Výnosy
Rozdiel pred zdanením
Daň z príjmu
Výsledok po zdanení

330 679,53
413 233,01
82 553,48
0,00
82 553,48

Bilancia nákladov a výnosov k 31.12.2013 – Podnikateľská činnosť
Náklady
Výnosy
Rozdiel pred zdanením
Daň z príjmu

38 080,26
38 929,25
848,99
192,26

Výsledok po zdanení

656,73

7/ Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté dotácie
KŠU pre ZŠ
Dopravné pre ZŠ
BT zo ŠR
Na stravu
Na OŽP
Na opravu miestnych komunikácií
Na platy školstvo
REGOB
CDaPK
MŠ
Geologický prieskum
Voľby
Dotácia obec Repište na školstvo
ZŠ deti SZP

22 713,00
184,00
325,00
83,00
102,17
2 456,00
1 379,00
146,52
23,00
537,00
103,36
924,12
50,00
16,60
67,00

7.2 Poskytnuté dotácie
RK Cirkev
Vallo racing
Jednota dôchodcov

500,00
200,00
250,00

7.3 Významné investičné akcie v roku 2013
Nahrávacie zariadenie pre kamerový systém v hodnote 808,34€.

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch :
Obec plánuje v nasledovných rokoch realizovať rekonštrukciu miestných
komunikácií, vybudovať zastávky v hornej časti obce v počte 2 ks, dobudovať
vodovod v časti obce Vršok, upraviť fasádu domu kultúry.

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného
obdobia.
Vypracoval :
Ing. Miroslav Bajnok

