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1. Úvodné slovo starostu obce        

Vážení spoluobčania,  

táto výročná správa našej obce nám má dať informácie  o uplynulom roku. Rok 2017 bol pre 

obec a obecný úrad pracovne náročný. Nájsť optimálny model vo fungovaní samosprávy nie je 

úloha jednoduchá. Ako starosta sa snažím svojou prácou prispieť k zveľaďovaniu obce a jej 

majetku.    

Výročná správa Obce Muránska Huta za rok 2017, ktorú Vám predkladám, poskytuje reálny 

prehľad  na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku . V sledovanom roku obec 

plnila všetky úlohy , ktoré jej vyplývajú z ustanovení zákona č.369/1990Zb. O obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov 

a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií 

vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy. 

Spolieham sa na aktívnu podporu a spoluprácu všetkých občanov, podnikateľov  a ostatných 

organizácií pôsobiacich na území obce, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky v skvalitňovaní 

podmienok života pre nás všetkých.  

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov:                                      Obec Muránska Huta 

Sídlo:                                        Muránska Huta č.2, 049 01 Muráň  

IČO:                                         00328553 

Štatutárny orgán obce:             Ing. Róbert Ševčík, starosta obce 

Telefón:                                    058/4494124 

mail:                                         muranskahuta@stonline.sk 

Webová stránka:                      www.muranskahuta.ou.sk      

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Ing. Róbert Ševčík je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom 

obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. 

Zástupca starostu obce: Juraj Siman ml. , zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo 

nespôsobilosti na výkon funkcie.  

Hlavný kontrolór obce: Ing. Ján Piatko je zamestnancom obce. Volí a odvoláva ho obecné 

zastupiteľstvo. 

Obecné zastupiteľstvo (ďalej len OcZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z 5 poslancov 

zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.  

Poslanci obecného zastupiteľstva obce:  Juraj Siman ml., Marián Szentandrassi, Otto Šuhaj , 

Juraj Lukáš, Bc. Matúš Chlebovič. 

Komisie : 

komisia na ochranu verejného záujmu a sťažností : predseda: Marián Szentandrassi, členovia: 

Otto Šuhaj, Juraj Siman. 

Komisia na ochranu verejného poriadku: predseda: Juraj Siman, členovia: Bc. Matúš 

Chlebovič, Juraj Lukáš. 

Komisia pre kultúrnu činnosť: predseda: Otto Šuhaj, členovia: Alžbeta Sedláková, Martina 

Hlodáková.  
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4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: Najhlavnejšou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj 

obce a obyvateľov obce žijúcich na jej území. 

Vízie obce: Obec svojím obyvateľom ponúka plnohodnotný život na vidieku v blízkosti okresného 

mesta Revúca.  

Ciele obce:   

Strategický cieľ: Zvýšiť kvalitu života obyvateľov a zastaviť pokles počtu obyvateľov obci. 

Všeobecný cieľ 1 : Zlepšiť a rozvíjať kvalitu infraštruktúry v obci. 

Špecifické ciele: Skvalitnenie miestnej infraštruktúry v obci. Zlepšiť kvalitu spoločenského, kultúrneho 

života v obci. 

5. 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.  

 

5.1. Geografické údaje 

Obec Muránska Huta sa rozprestiera v severovýchodnej časti  Slovenského Rudohoria.  

Priemerná nadmorská  výške obce je  760 m.n.m. V chotári 680 -1240 m.n.m.  Celková rozloha 

obce  je 844 ha. Súčasťou obce je aj miestna časť Predná Hora. Administratívne obec patrí do 

Revúckeho okresu a Banskobystrického samosprávneho kraja. V okrese sú tri mestá 

a tridsaťdeväť obcí. Medzi najbližšie susediace obce patrí obec Muráň v smere na Revúcu 

a obec Červená Skala smerom na Poprad. 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov : 19 obyvateľov/km2 , 184 obyvateľov ( k 31.12.2017)  z toho 

v miestnej časti Predná Hora je počet obyvateľov 67.     
Národnostná štruktúra: slovenská   

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícká cirkev 
Vývoj počtu obyvateľov: od roku 2008 kedy bolo  187 je mierný pokles. 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : K 31.12.2017 bolo evidovaných 12 uchádzačov o zamestnanie z toho 

4 ženy, čo predstavuje 6,42 % z celkového počtu obyvateľov.  

Nezamestnanosť v okrese :  Za december 2017 bolo v Revúckom okrese evidovaných  3744 

uchádzačov o zamestnanie , čo predstavuje 14,88 % nezamestnaných.  

Vývoj nezamestnanosti od začiatku roku má klesajúcu tendenciu.  

  

5.4. Symboly obce:  Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. 

Erb obce Muránska Huta má takúto podobu: v červenom štíte striebornými ornamentami 
obopätý zlatý kalich s troma zlatými striebrostredými ružičkami vyrastajúcimi na strieborných 
stopkách. 
Vlajka obce Muránska Huta: pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, bielej, 
červenej, žltej, červenej, bielej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a končená je tromi cípmi, t.j. 
dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 
Pečať obce Muránska Huta: tvorí erb obce s kruhopisom ,, MURANY-HUTTA 1837“.  

5.5 Logo obce: Obec Muránska Huta                                                                                                 
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5.6.História obce  

Pomenovanie dnešnej obce – Muránska Huta – ležiacej na rozhraní Muránskej doliny  

a Horehronia súvisí s jej niekdajšou sklárskou huťou. Najstaršie dejiny sú            úzko spojené 

s dejinami muránskeho panstva. Po roku 1535 získal muránske panstvo gemerský  lúpežný 

rytier Matej Bašo, po jeho porážke sa majiteľom panstva stala Uhorská kráľovská komora, 

ktorá ho v r.1605 dala do držby rakúskemu aristrokratovi Jánovi Rotthalovi. V roku 1620 sa 

novým vlastníkom muránskeho panstva stala gemerská šľachtická rodina Séčiovcov. Prvé 

konkrétne údaje o sklárskej hute sú známe v r.1643 a v urbári z roku 1652. Sklárska huta 

produkovala kryštálové sklo a sklo obločné. Obec Muránska Huta sa aj napriek ťažkým 

podmienkam rozrástla čo do počtu obyvateľov ale aj domov keď k 10.1.1769 spísali celkom 41 

domov a jednu kováčsku vyhňu. Muránska Huta sa z pôvodnej osady slovenských sklárov 

postupne transformovala na poddanskú dedinu. Najväčší rozmach obec dosiahla v 50-70 

rokoch 20.storočia, kedy obec obývalo 650 ľudí. V obci boli funkčné dve amatérske divadla, 

ľudová hudba, kino čiže obec žila bohatým kultúrnym životom. Útlm v živote obce nastal 

následne keď nastala stavebná uzávera a tak mladí ľudia odchádzali do miest za prácou 

a bývaním čo viedlo k poklesu obyvateľstva na súčasných 191. Muránska Huta je najvyššie 

položenou obcou Revúckeho okresu. 

5.7.Pamiatky  

Medzi najvýznamnejšie historické pamiatky obce patrí rímskokatolícky    kostol   zasvätený sv. 

Anjelu strážcu z r.1831 postavený v klasicistickom slohu. Ďalej je to bývalý zámok Ferdinanda 

Coburga I. – postavený v novobarokovom    slohu s priľahlým parkom.      

 Neďaleko zámku stojí drevený lovecký zámoček rod.Coburgovcov a pomník  majiteľa. 

V intravilane obce sa nachádza aj národná prírodná pamiatka Bobačka. 

 

5.8. Významné osobnosti obce:  Prof. Ján Tomlajn - klimatolog 

6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí  poskytuje: 

- Základná škola v obci  Muráň, v meste Revúca 

- Materská škola v obci Muráň 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: Centrum voľného času v Revúcej 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že obec sa nebude orientovať na 

rozvoj vzdelávania. 

  

6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce  poskytujú: 

- Nemocnica s poliklinikou ,n.o. Revúca 

- Súkromní lekári pre dospelých : v Muráni a v Revúcej. 

- Súkromní lekári pre deti a dorast: v Muráni a v Revúcej. 

- V obci je umiestnená rýchla zdravotná pomoc, ktorá zabezpečuje prvotné ošetrenie pre 

spádovú oblasť 15 km. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že obec sa nebude orientovať na 

rozvoj zdravotnej starostlivosti .   

 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 
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Sociálne služby v obci zabezpeujeme formou opatrovateľskej služby, na základe žiadostí 

obvateľov obce.  

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude 

orientovať naďalej na opatrovateľskú službu v obci. 

6.4. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

- Kultúrny dom:  Silvestrovská zábava. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

sa bude orientovať naďalej prostredníctvom spoločensko-kultúrnych podujatí. 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :  

- Potraviny Peter Mikolaj 

- OLUP n.o., ktorý poskytuje zdravotnú celoslovenskú starostlivosť.  

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

bude orientovať na poskytovanie potravinárskych a pohostinských služieb a rozvoj 

poľnohospodárskej a lesníckej výroby. 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2017. Obec v roku 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) 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 2017 bol zostavený ako prebytkový.  

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2016 uznesením č. 53/2016. 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

-  prvá zmena schválená dňa 28.06.2017   uznesením č.64/2017 

- druhá zmena schválená dňa 28.09.2017 uznesením č.69/2017 

- tretia zmena schválená dňa 28.11.2017 uznesením č.74/2017  

- štvrtá zmena schválená dňa 27.12.2017 starostom obce 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2017 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 62 985,00 97171 98990,47 101,87 

z toho :     

Bežné príjmy 62985 80286 82105,47 102,27 

Kapitálové príjmy 0 16885 16885 100 

Finančné príjmy 0 0 0 0 
     

Výdavky celkom 62 772,00 72668 75252,51 103,56 

z toho :     
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Bežné výdavky 61172 71068 75252,51 105,89 

Kapitálové výdavky 1600 1600 0 0 

Finančné výdavky 0 0 0 0 
     

Rozpočet obce  213 24503 23737,96 0 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017   

-  

- Hospodárenie obce 
-  

- Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 
-  -  

- Bežné  príjmy spolu - 82105,47 

- z toho : bežné príjmy obce  - 82105,47 

-              bežné príjmy RO - 0 

- Bežné výdavky spolu - 75252,51 

- z toho : bežné výdavky  obce  - 75252,51 

-              bežné výdavky  RO - 0 

- Bežný rozpočet - 6852,96 

- Kapitálové  príjmy spolu - 16885 

- z toho : kapitálové  príjmy obce  - 16885 

-              kapitálové  príjmy RO - 0 

- Kapitálové  výdavky spolu - 0 

- z toho : kapitálové  výdavky  obce  - 0 

-              kapitálové  výdavky  RO - 0 

- Kapitálový rozpočet  - 16885 

- Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - -10032,04 

- Vylúčenie z prebytku  - 16885 

- Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
- 6852,96 

- Príjmy z finančných operácií - 0 

- Výdavky z finančných operácií - 0 

- Rozdiel finančných operácií - 0 

- PRÍJMY SPOLU   - 98990,47 

- VÝDAVKY SPOLU - 75252,51 

- Hospodárenie obce  - 23737,96 

- Vylúčenie z prebytku - 16885 

- Upravené hospodárenie obce - 6852,96 

  

- Prebytok rozpočtu v sume 6852,96 EUR zistený  podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 

a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v z.n.p.,  

použijeme na tvorbu zákonného rezervného fondu 10% ...685,30 EUR, ostatné finančné 

zdroje (prebytok, ostatné finančné operácie) na kapitálové výdavky ( ostatný rezervný 

fond) vo výške 6 167,66 EUR. 

 

 

 

7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020      
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 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet  na 

rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Príjmy celkom 98990,47 82151 68819 68920 

z toho :     

Bežné príjmy 82105,47 75296 68819 68920 

Kapitálové príjmy 16885 0 0 0 

Finančné príjmy 0 6855 0 0 

     

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet  na 

rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Výdavky celkom 75252,51 79517 57932 58976 

z toho :     

Bežné výdavky 75252,51 79517 57932 58976 

Kapitálové 

výdavky 

0 0 0 0 

Finančné výdavky 0 0 0 0 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť k 31.12.2016 Skutočnosť k 31.12.2017 

Majetok spolu 274838,49 241204,19 

Neobežný majetok 265726,12 208431,15 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobo hmotný majetok 216936,82 159641,85 

Dlhodobo finančný majetok 48789,3 48789,3 

Obežný majetok spolu 8409,47 31900,75 

z toho:   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami 

VS 

0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky 1380,06 982,44 

Finančné účty 7029,41 30917,31 

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci dlhodobé 

0 0 
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Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci krátkodobé 

0 0 

Časové rozlíšenie 702,9 872,29 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť k 31.12.2016 Skutočnosť k 31.12.2017 

Vlastné imanie a záväzky 

spolu 

274838,49 241204,19 

Vlastné imanie 86486,03 90339,58 

z toho:   

Oceňovacie rozdiely -5,76 -5,76 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia 86488,79 90345,34 

Záväzky 6056,08 23036,67 

z toho:   

Rezervy 400 400 

Zúčtovanie medzi subjektami 

VS 

0 0 

Dlhodobé záväzky 155,47 71,16 

Krátkodobé záväzky 5500,61 5680,51 

Bankvé úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 182 299,38 127827,94 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:  

- významné úbytky majetku:  

- vyradenie PC notebook ACER 1 160,56 € (022) 

                           

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2016 

Zostatok k 31.12 

2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0 0 

Pohľadávky po lehote splatnosti   1380,06 982,44 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2016 

Zostatok k 31.12 

2017 
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Záväzky do lehoty splatnosti   5500,61 5680,51 

Záväzky po lehote splatnosti   155,47 71,16 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

-  záväzky sú spôsobené tým, že záväzky za december 2017 voči dodávateľom, voči 

zamestnancom, voči poisťovniam a daňovému úradu boli uhradené v januári 2018. 

 

 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2017- vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť k 31.12.2016 Skutočnosť k 31.12.2017 

Náklady   

50- Spotrebované nákupy 7329,77 8395,01 

51- Služby 28653,81 10892,81 

52- Osobné náklady 46704,5 51623,62 

53 - Služby 56,83 55,68 

54 - Osttané náklady na 

prevádzkovú činnosť 

1483,29 1203,54 

55- Odpisy, rezervy a OP z 

prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovaného 

časového rozlíšenia 

56162,94 57906,7 

56- Finančné náklady 1061,24 1071,84 

57- Mimoriadné náklady 0 0 

58- Náklady na transfery a 

náklady z odvodov príjmov 

0 0 

59- Dane z príjmov 0 0 

Výnosy   

60- Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

2164,33 8,65 

61- Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0 0 

62- Aktivácia 0 0 

63- Daňové a colné výnosy a 

výnosy z poplatkov 

62070,18 66961,1 

64- Ostatné výnosy 1740,59 1420,93 

65- Zúčtovanie rezerv a OP z 

prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 

950 623,17 
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66- Finančné výnosy 0,51 0 

67- Mimoriadné výnosy 0 0 

69- Výnosy z transferov a 

rozpočtových príjmov v 

obciach, VUC a RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

79213,55 66007,62 

Hospodársky výsledok 

/+kladný HV,- záporný HV) 

4686,78 3872,27 

 

Hospodársky výsledok kladný v sume 3872,27 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
  

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: významný rozdiel hospodárskeho výsledku oproti roku 2016 je spôsobený vyššími 

osobnými nákladmi, odpismi a nižšími výnosmi z transferov.  

 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Bratislava 
* 183,21 Stavebný poriadok  – prenesený výkon 

štátne správy 

Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Bratislava 
* 8,51 Miestne a účelové komunikácie  –  

prenesený  výkon  štátnej správy 

Okresný úrad životného prostredia, 

Banská Bystrica 

13,81 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku životného prostredia 

Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky, Sekcia verejnej správy, 

Bratislava 

65,01 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku registra obyvateľstva   

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 

Revúca 
47,91 

179,66 

Transfer 52a dobrovoľnícke služby 

spolufinancovanie - ESF a ŠR 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 

Revúca 
10031,39 

 

Cesta na trhu práce 

spolufinancovanie - ESF a ŠR 

Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky, Sekcia verejnej správy, 

Bratislav 

54,8 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku register adries   

Ministerstvo financií , Bratislava 6885 Dobudovanie miestneho rozhlasu a 

modernizácia verejného osvetlenia 
Okresný úrad – Rimavská Sobota 1 136,66 Voľby do orgánov samospravných 

krajov 
Ministerstvo financií , BA 10000 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

a rekonštrukcia miestnej 

komunikácie 
Recyklačný fond Bratislava 9 Príspevok z Recyklačného fondu za 

separovaný zber odpadu 
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Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- obec prijala transfér z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca v rámci 

národneho projektu " Cesta na trhu práce " vo výške 10 031,39 €. 

- obec prijala z Okresného úradu Rimavská Sobota transfer -  Voľby do orgánov 

samosprávnych krajov 1 136,66 € 

- obec prijala transfér MF SR Rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestnej 

komunikácie vo výške 10 000 € 

- obec prijala transfér MF SR Dobudovanie miestneho rozhlasu a modernizácia verejného 

osvetlenia 6885 € 
 

 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2017 obec neposkytla zo svojho rozpočtu  žiadne dotácie.  

10.3. Významné investičné akcie v roku 2017 - žiadne 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- rekonštrukcie miestnej komunikácie. 

- oprava verejného osvetlenia 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená - žiadne   

 

Vypracoval: Janka Hrbálová                                              Schválil:Ing. Róbert Ševčík 

V Muránskej Hute  dňa  27.11.2018. 

 

 


