KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2018
Správa 01.1.1.1
712 001 Budovy,objekty a ich častí – nákup budovy na ul. Krátkej

(10 200 €)

713 004 Prevádzkové stroje, prístroje - odkôstkovač a drtič ovocia, váha do pestovateľskej
pálenice , klimatizácia na reštaurácii na Rázcestí (10 809 €)
719 002 Umelecké diela a zbierky – obraz do sobášnej siene (6 000 €)

Ochrana pred požiarmi 03.2.0
716 Prípravná a projektová dokumentácia
hasičskú zbrojnicu (4 920 €)

- prepracovanie projektovej dokumentácie na

Cestná doprava 04.5.1
716 Prípravná a projekt. dokum. - spracovanie projektu chodníkov a vjazdov do rodinných
domov – III.etapa , PD „Lávka pre peších“ (24 615 €)
717 001 - Realizácia nových stavieb – asfaltovanie parkoviska pri Dome bojovej slávy,
chodník pri bytovkách na ulici 29. augusta (38 442 €)

Nakladanie s odpadovými vodami 05.2.0
716 – Prípravná a projektová dokumentácia – PD na odkanalizovanie bowlingu, PD –
kanalizačná ČS (6 384 €)
717 001 - Realizácia nových stavieb – realizácia kanalizačných prípojok (52 206 €)

Rozvoj obcí 06.2.0
711 001 – Nákup pozemkov
Nákup pozemkov – KZ Reitman, Takáčová, Mokošová, Ďurinová, ul. Krátka (124 133 €)
713 004 – Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie – úhrada faktúry od spol. Vion z roku
2016 – „Doplnkové meracie a kontrolné zariadenia technológie pálenice“ (17 516 €)
717 001 – Realizácia nových stavieb – úhrada faktúr z roku 2016 „Pestovateľská pálenica“,
dodávka a montáž betónového plotu na ul. Hronská (110 300 €)
717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia – prestavba priestorov pest. Pálenice (2 000 €)

Rekreačné a športové služby 08 .1. 0
713004 – Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – bežecký pás, futbalové bránky (7 298 €)
717 001 – Realizácia nových stavieb – Komplexná rekonštrukcia trávnatej plochy na ihrisku
KFC ( 125 743 €)

Kultúrne služby 08.2.0
713 004 Prevádzkové stroje, prístroje – umývačka riadu do kultúrno-spoločenskej sály
( 2 982 €)

Náboženské a iné spoločenské služby 08.4.0
717 001 Realizácia nových stavieb – vyhotovenie kríža na cintoríne v Kalnej nad Hronom
(4 200 €)

Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 09.1.1.1
713 005 Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia – automatická závora v areáli MŠ (3 649 €)
716 Prípravná a projektová dokumentácia– vypracovanie štúdie prístavba MŠ (1 680 €)

Staroba 10.2.0
716 Prípravná a projektová dokumentácia– projektová dokumentácia denný stacionár
(10 596 €)

FINANČNÉ OPERÁCIE
Obec Kalná nad Hronom v roku 2018 investovala do nákupu zmeniek:
1. Marec 2018 ( polročná viazanosť ) v sume 1 000 000 € , pripísaný nezdanený výnos
17 835,62 €
2. Máj 2018 (polročná viazanosť ) v sume 1 000 000 €, pripísaný nezdanený
výnos 17 835,62 €
3. September 2018 (3-mesačná viazanosť) v sume 1 000 000 €, pripísaný nezdanený
výnos 6 438,36 €
821 005 Splátka bankových úverov dlhodobých – 52 234 € (úver vo VÚB – rekonštrukcia
verejného osvetlenia)
821 007 Splátka z ostatných úverov, pôžičiek – 6 759 € (Štátny fond rozvoja bývania)

Vypracoval: Andrea Vajdová
Ing. Ladislav Éhn
starosta obce

