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1. Úvodné slovo starostu obce        
 

Vážení spoluobčania,  

 

táto výročná správa našej obce nám má dať informácie ako to bolo s uplynulým rokom. Rok 

2019 bol pre obec a obecný úrad náročný a pracovný. Nájsť optimálny model vo fungovaní 

samosprávy nie je úloha jednoduchá a dnes na ňu neexistuje žiadny recept. Každý starosta by 

sa mal snažiť svojou prácou prispieť k zveľaďovaniu obce a jej majetku. Aj v prípade našej 

obce to nie je inak. Výročná správa Obce Muránska Huta za rok 2019, ktorú Vám predkladám, 

poskytuje reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku. V 

sledovanom roku obec plnila všetky úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení zákona č. 

369/1990 Zb. 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 a kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej 

správy. 

 

Aj napriek všetkých prekážkam sa nám podarilo opäť vykonať niečo pre obec a jej obyvateľov. 

Verím, že aj v budúcnosti budeme napredovať, k čomu by som chcel prispieť aj ja svojou 

prácou. 

 

Stále nás však čaká veľa práce. Verím a 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 2, 049 01  Muráň 

IČO:    00328553 

Štatutárny orgán obce: Marián Szentandrasi, starosta obce 

Telefón:   058/4494124 

Mail:    muranskahuta@stonline.sk 

Webová stránka:   www.muranskahuta.sk 

 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
 

Starosta obce:  

Marián Szentandrassi 

 

Zástupca starostu obce:  
Juraj Lukáš 

  

Hlavný kontrolór obce:  

Ing. Erika Ľapinová 

 

 

 

 

http://www.muranska/
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Obecné zastupiteľstvo: 

Poslanci: 

Zdenko Zajac 

František Gomabský 

Juraj Lukáš 

Bc. Matúš Chlebovič 

Vladimír Sedlák 

Komisie:  

komisia na ochranu verejného záujmu a sťažností 

Komisia na ochranu verejného poriadku   

Komisia pre kultúrnu činnosť  

 

Obecný úrad: 

-starosta obce 

-administratívna pracovníčka obce 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  
 

Poslanie obce: 

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

a obyvateľov žijúcich na jej území. 

 

Vízie obce: 

„Obec plná života, v jej blízkom okolí je dostatok pracovných príležitostí, obec svojim 

obyvateľom ponúka plnohodnotný život na vidieku v blízkosti okresného mesta Revúca. 

Obyvatelia sa aktívne zapájajú do rozvíjania a zveľaďovania obce, aby mali peknú a čistú obec, 

ktorú radi navštevujú turisti z blízka i ďaleka.“ 

 

Ciele obce: 

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

 

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

Špecifické ciele:  Skvalitnenie miestnej infraštruktúry v obci. 

                             Vytvorenie podmienok pre novú výstavbu rodinných domov v obci. 

 

Všeobecný cieľ 2: Zlepšiť kvalitu spoločenského, kultúrneho a športového života v obci 

Špecifické ciele: Zvýšenie aktivít obyvateľov v obci. 

 

Všeobecný cieľ 3: Zvýšiť mieru využitia miestneho potenciálu pre rozvoj ekonomických 

aktivít, cestovného ruchu a zamestnanosti. 

Špecifické ciele: Zvýšiť možnosti zamestnanosti 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.  
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5.1. Geografické údaje 

 

Geografická poloha obce:   

 

- v severovýchodnej časti  Slovenského Rudohoria 

 

-katastrálne územie Muránska Huta 

 

Susedné mestá a obce: Muráň, Muránska Lehota, Muránska Dlhá Lúka, Revúca. 

 

Celková rozloha obce: 844 ha  

 

Nadmorská výška: Priemerná nadmorská  výške obce je  760 m.n.m. 

V chotári 680 -1240 m.n.m. Muránska Huta je najvyššie položenou obcou v Revúckom okrese. 

 

5.2. Demografické údaje  

 

Hustota  a počet obyvateľov: 23 obyvateľov/km2, 179 obyvateľov (k 31.12.2019) 

 

Národnostná štruktúra: slovenská  

 

Vývoj počtu obyvateľov: od roku 2008(187) je zaznamenaný pokles. 

 

5.3. Ekonomické údaje  

 

Nezamestnanosť v obci:  

K 31.12.2019 boli evidovaní 13 nezamestnaní obyvatelia, z toho 6 ženy, čo predstavuje 7,26 % 

z celkového počtu obyvateľov obce. 

Nezamestnanosť v okrese: 

Za december 2019 bolo v Revúckom okrese evidovaných 3254 uchádzačov o zamestnanie, čo 

predstavuje 12,581 % nezamestnaných.  

Vývoj nezamestnanosti od začiatku roku 2018 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 

 

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, 
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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  

 - 

 

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

 
6.1. Výchova a vzdelávanie 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Materskú školu navštevujú deti z obce v obci Muráň. 

- Základnú školu navštevujú deti z obce v obci Muráň. 

 

     Na základe analýzy doterajšieho vývoja v obci 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, v Jelšave, v Lubeníku a v Revúcej.  

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

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že obec sa nebude orientovať na 
rozvoj zdravotnej starostlivosti.   

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

 

     Sociálne  služby  v  obci  zabezpečujeme  formou  opatrovateľskej  služby, na základe 

žiadostí obyvateľov obce. 
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     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 – spoločensko-kultúrne podujatia –  MDD, Mikuláš 

- Deň obce 1 ročník. 

 

      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 Zdenko Zajac  

 

     Najvýznamnejšia poľnohospodárska a lesnícka výroba v obci : 

- AGRODRUŽTVO S, družstvo Revúca 

- Lesnícka výroba: Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, Odštepný závod Revúca 

 

      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   2019. 

Obec 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 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako 

prebytkový Kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný ako schodkový.  

Bežný rozpočet po prevedených zmenách bol schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet 

po prevedených zmenách bol schválený ako schodkový. Schodok z kapitálového rozpočtu bol 

hradený z príjmov bežného rozpočtu a z  rozpočtu finančných operácii . 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.01.2019 uznesením č.12/2019 . 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena     schválená dňa   04.04.2019   uznesením   č. 22/2019 

- druhá  zmena  schválená dňa   11.06.2019   uznesením   č.25/2019  
- tretia zmena    schválená dňa   11.06.2019   uznesením   č.28/2019 

- štvrtá zmena   schválená dňa    30.09. 2019  uznesením   č.37/2019  

- piata zmena    schválená dňa    29.11. 2019  uznesením   č.42/2019 
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019  

 

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2019 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 87 713,00 296 932,00 299 349,06 100,81 

z toho :     

Bežné príjmy 76 316,00 113 682,00 116 099,19 102,13 

Kapitálové príjmy 0 94 322,00 94 321,87 99,99 

Finančné príjmy 11 397,00 88 928,00 88 928,00 100,00 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
žiadne žiadne žiadne žiadne 

Výdavky celkom 81 281,00 276 110,00 290 475,45 105,20 

z toho :     

Bežné výdavky 69 887,00 100 181,00 115 226,20 115,02 

Kapitálové výdavky 11394,00 106 645,00 105 965,59 99,36 

Finančné výdavky 0 69 284,00 69 283,66 99,99 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
žiadne žiadne žiadne žiadne 

Rozpočet obce  6 432,00 20 822,00 8 873,61   

 

 

 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 123037,54 

z toho : bežné príjmy obce  116 099,19 

             bežné príjmy RO 0 

             Príjem mimoriadny PPA z realizovaného projektu 

rekonšt.cesty  
6 938,35 

Bežné výdavky spolu 115 226,20 

z toho : bežné výdavky  obce  115 226,20 

             bežné výdavky  RO 0 

Bežný rozpočet 7 811,34 

Kapitálové  príjmy spolu 94 321,87 

z toho : kapitálové  príjmy obce  94 321,87 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 105 965,59 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  105 965,59 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  -11 643,72 
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schodok bežného a kapitálového rozpočtu -3 823,38 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku  -5 443,05 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -9 266,43 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  88 928,00 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 69 283,66 

Rozdiel finančných operácií 19 644,34 
Hospodárenie obce  15 820,96 

Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku -5 443,05 

Upravené hospodárenie obce 10 377,91 

 

Rozdiel príjmov a výdavkov v rozpočte predstavoval sumu - 3 823,38 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, 

upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 5 443,05 

EUR predstavoval - 9 266,43€. Celkový schodok bol spôsobený v kapitálovej oblasti z dôvodu 

zapojenia 11 397 € (dotačné nevyužité prostriedky z predošlého roku) a bol krytý napojením 

zdrojov nepoužitých prostriedkov cez príjmové fin. operácie. Výsledné hospodárenie obce 

bolo v dôsledku zapojenia príjmovým fin. operácií prebytkové vo výške 15 820,96 €.  Po 

vylúčení nevyužitých dotačných prostriedkov 5 443,05 €  predstavuje výsledne 

hospodárenie obce prebytok 10 377,91 €. Tento prebytok bude rozdelený do povinného 

rezervného fondu vo výške 10% čo predstavuje sumu 1 037,79 €  a do dobrovoľného 

rezervného fondu vo výške 90 %  

9 340,12 EUR. 

 

 

7.3. Rozpočet na roky 2020 – 2022  

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet  na 

rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom 299 349,06 103 817,00 141 651,00 153 751,00 

z toho :     

Bežné príjmy 116 099,19 92 117,00 97 651,00 98 751,00 

Kapitálové príjmy 94 321,87 5 000,00 44 000,00 55 000,00 

Finančné príjmy 88 928,00 6 700,00 0 0 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
žiadne žiadne žiadne žiadne 

 

 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet  na 

rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Výdavky celkom 290 475,45 101 965,00 101 914,00 102 994,00 

z toho :     

Bežné výdavky 115 226,20 89 665,00 89 414,00 91 494,00 

Kapitálové 

výdavky 

105 965,59 12 300,00 12 500,00 11 500,00 

Finančné výdavky 69 283,66 0 0 0 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
žiadne žiadne žiadne žiadne 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 
 

8.1. Majetok  

 
Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Majetok spolu 186 523,21 248 986,57 

Neobežný majetok spolu 156 479,39 228 740,31 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 107 690,09 179 951,01 

Dlhodobý finančný majetok 48 789,30 48 789,30 

Obežný majetok spolu 29 263,98 19 508,10 

z toho :   

Zásoby 0.00 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0 

Krátkodobé pohľadávky  1 373,78 2 031,91 

Finančné účty  27 890,20 17 476,19 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0 

Časové rozlíšenie  779,84 738,16 

 

8.2 Zdroje krytia 

 

Názov Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 186 523,21 248 986,57 

Vlastné imanie  81 354,93 95 325,93 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  -5,76 -5,76 

Fondy 0,00 0 

Výsledok hospodárenia  81 360,69 95 331,69 

Záväzky 26 314,73 35 829,14 

z toho :   

Rezervy  500 720,00 
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Zúčtovanie medzi subjektami VS 11 397,76 5 443,05 

Dlhodobé záväzky 369,48 22 453,73 

Krátkodobé záväzky 14 047,49 7 212,36 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 78 853,55 117 831,50 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
- významné prírastky  majetku predstavujú: 

-  zaradenie rekonštrukcie miestnej komunikácie v sume 72 259,87 €  (účet 021) 

- nákup budovy v sume 32 000 €. ( účet 021) 

 

 

 

8.3. Pohľadávky  

 

Pohľadávky  Stav 

k 31.12 2018 

Stav 

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   313,05 555,37 

Pohľadávky po lehote splatnosti   1060,73 1 476,54 

 

8.4 Záväzky 
 

Záväzky Stav 

k 31.12 2018 
Stav 

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   25 945,25 13 375,41 

Záväzky po lehote splatnosti   369,48 22 453,73 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- významný nárast pohľadávok po lehote splatnosti je z dôvodu neuhradenia pohľadávky 

na dani z nehnuteľnosti PD v likvidácií, splátka budovy . 

 

 

9. Hospodársky výsledok za rok 2019 – vývoj nákladov a výnosov 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Náklady 150 647,52 163 077,50 

50 – Spotrebované nákupy 5 366,82 11 779,28 

51 – Služby 16 834,77 13 725,75 

52 – Osobné náklady 66 109,93 71 366,26 

53 – Služby 56,88 55,68 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

2 293,04 3 061,49 
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55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

58 183,94 61 073,78 

56 – Finančné náklady 1 802,14 2 014,85 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

0 0 

59 – Dane z príjmov 0 0 

Výnosy 141 635,87 177 048,50 

60 – Tržby za vlastné výkony 

a tovar 

143,81 175,60 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

71 740,46 77 256,69 

64 – Ostatné výnosy 1 260,13  4 035,03 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

1 039,87 1 048,71 

66 – Finančné výnosy 588 1 012,56 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

66 863,60 92 927,51 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV / 

-9 011,65 13 971,00 

 

Hospodársky výsledok 13 971,00 € 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 2018 je spôsobený, 

daňovými výnosmi a výnosmi z transferov. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  
 

10.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť :   

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 
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Ministerstvo vnútra SR, 

Centrum podpory, Banská 

Bystrica 

-životné prostredie: prenesený výkon 

štátnej správy, bežné výdavky 
13,46        13,46 0 

Ministerstvo vnútra SR, 

Bratislava, Sekcia 

verejnej správy, 

Bratislava 

-verejná správa: prenesený výkon 

štátnej správy – REGOB, bežné 

výdavky 

63,36 63,36 0 

Ministerstvo vnútra SR, 

Bratislava, Sekcia 

verejnej správy, 

Bratislava 

-verejná správa: prenesený výkon 

štátnej správy – Register adries, bežné 

výdavky 

18,00 18,00 0 

Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny Revúca  

-rozvoj obce: CnTP  

spolufinancovanie = ŠR a ESF, 

bežné výdavky 

  0 

OU Rimavská Sobota Voľby prezidenta SR 2 122,48 2 122,48 0 

OU Rimavská Sobota Voľby do Európskeho 

parlamentu 2019 

1 247,04 1 247,04 0 

Ministerstvo financií 

SR  
kapitálové výdavky – 

rekonštrukcia budovy ocu  

8 000 2 556,95 5 443,05 

Ministerstvo financií 

SR  
Bežné výdavky – oprava cesty 

Predná Hora 

10 100 10 100 0 

Úrad práce soc.vecí 
a rodiny, RA 

Cesta na trh práce 2 
Spolufinancovanie ESF 85% , ŠR 
25% 

20 163,49 20163,49 0 

Úrad práce soc.vecí 
a rodiny, RA 

Praxou k zamestnaniu  
Spolufinancovanie ESF 85% , ŠR 
25% 

4 984,59 

 

4 984,59 

 
0 

Úrad práce soc.vecí 
a rodiny, RA 

Dohody  
Spolufinancovanie ESF 85% , ŠR 
25% 

803,11 803,11 0 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

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

projektu „Cesta na Trh práce 2„-Opatrenie č.2  sumu vo výške 19 864,11 €. 

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

č.20/30/054/29 o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na 

nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu: „Pomôž svojej obci“ 

sumu 5 018,07€. 

- obec prijala z Okresného úradu Rimavská Sobota transfer na Voľby prezidenta SR 

samosprávy obcí vo výške 2 122,48€. Voľby do Európskeho parlamentu  1 247,04 € 

-obec prijala z MF SR  dotácie na bežné výdavky -oprava cesty 10 100€ . Rekonštrukciu ocu  

8 000 €. 

 

10.2. Poskytnuté dotácie 

 V roku 2019 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie právnickým osobám alebo 

fyzickým osobám – podnikateľom. 

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2019 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 
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10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- rekonštrukcia miestnej komunikácie „ na Lúčke“ 

- rekonštrukcia budovy s.č.109 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa..  

 

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

-žiadne.  

 

 

     V Muránskej Hute 11.05.2020 

 

 

Vypracovala: Janka Hrbálová                                                              Marián Szentandrasi 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

Prílohy: 

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 


