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1. Úvodné slovo starostu obce

Výročná správa obce Slaská za rok 2019, ktorú predkladáme, poskytuje reálny
prehľad na činnosti obce a dosiahnuté výsledky v uvedenom roku.
Obec Slaská plnila v sledovanom roku úlohy, ktoré jej vyplývajú najmä
z ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov, ktorými sa obec riadi
pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií.
Orgány obce – starosta obce a obecné zastupiteľstvo svojou činnosťou naplnili
úlohy, ktoré sú im zverené kompetenciami podľa ustanovení platných zákonov.
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: SLASKÁ
Sídlo: Slaská č. 17
IČO: 00 320 994
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: +421 45 6726132
E-mail: starosta@slaska.sk
Webová stránka: www.slaska.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Mgr. Daniel Gelien

Zástupca starostu obce: Ing. Miriam Ťahúňová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Lucia Borošová
Obecné zastupiteľstvo: Zdeno Fronc
Ing. Miroslav Hric
Ing. Jozef Malý
Mgr. Martin Sklenka
Ing. Miriam Ťahúňová
Komisie: Ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce
Predseda :

Zdeno Fronc

Členovia:

Ing. Miroslav Hric
Miroslav Mikula
Ing. Jozef Malý
Mgr. Martin Sklenka
Ing. Miriam Ťahúňová

Obecný úrad:

Anna Hurtíková
Mgr. Zuzana Mojžišová

Rozpočtové organizácie : obec nemá zriadené
Príspevkové organizácie : obec nemá zriadené
Neziskové organizácie: obec nemá založené
Obchodné spoločnosti: nie sú obcou založené
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Starostlivosť o rozvoj obce a obyvateľov, zabezpečovanie kvalitných služieb
obyvateľom obce, podnikateľom a návštevníkom obce.
Vízie obce: Zvýšenie kvality života občanov a podnikateľského prostredia.
Vybudovanie priestorov na voľnočasové aktivity.
Rekonštrukcia ciest a chodníkov.
Dostupný internet na verejných priestranstvách.
Doplnenie oddychovej zóny o nové detské prvky.
Výsadba stromov a kríkov cez SAŽP.
Revitalizácia verejných priestranstiev (most Priehrada).

Ciele obce: Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej
a environmentálnej stránke. Vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov.
Zachovávať kultúrne dedičstvo.

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
Geografická poloha obce : Obec Slaská sa nachádza pod Kremnickými vrchmi.
Zemepisná šírka 48.667; dĺžka 18.833
48 ͦ 40'1 severnej, 18 ͦ 49' 59 východnej
Susedné mestá a obce: Žiar nad Hronom, Lutila, Kosorín, Janova Lehota, Lovčica – Trubín,
Kopernica, Kremnica, Kunešov, Handlová.
Celková rozloha obce : 1600 ha
Nadmorská výška : 375 m
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5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 29,6/ km ;
počet obyvateľov k 1.1.2019 – 481
Vývoj počtu obyvateľov : prihlásení 17
narodení
odhlásení
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zomrelí 8
Počet obyvateľov k 31.12.2019 - 486
Priemerný vek občanov - 44 rokov.
Národnostná štruktúra : podľa posledného sčítania obyvateľov z roku 2011
(na počet obyvateľov 466 ):
 slovenská
403
 rómska
19
 česká
1
 nezistená
43
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : katolíci, evanjelici.

5.3. Ekonomické údaje
Miera nezamestnanosti v okrese : 5,28 %
Počet uchádzačov o zamestnanie k 31.12.2019 : 14
5.4. Symboly obce
Erb, vlajka, pečať tvoria trojicu symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné
heraldické, vexiloogické a sigilografické zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.
Postava biskupa sv. Gála, ktorý je patrónom kostola sa dostala aj do obecnej pečate. Staršiu
poznáme podľa pečatidla datovaného rokom 1685. Jeho kruhopis znie SIGILLVM PAGI
SZLASKA (pečať dediny Slaská).
Kruhopis je ovenčený vencovkou, prerušenou štyrmi hviezdičkami. V strede pečatného poľa
je zobrazený biskup s berlou. Po jeho bokoch je rozložený letopočet 1685.
Rovnaký motív je aj v mladšej pečati. V jej strede tiež stojí biskup – sv. Gál s berlou a krížom.
Kruhopis je však nemecký a znie SIEGEL SZLASKA GEMEINDE (pečať obce Slaská).
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Obsah erbu obce Slaská vychádza zo staršej obecnej pečate. Vzhľadom na veľmi častý výskyt
postavy biskupa v obecných pečatiach a erboch je v erbe obce Slaská kvôli identifikácii
zachovaný aj motív vencovky.
S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov
na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie – biskup
strieborný, vavrínové ratolesti zlaté.
Erb obce vychádza z historickej predlohy a má podobu:
V modrom štíte v striebornom rúchu, striebornej, zlatolemej mitre, pred sebou so zlatou šikmou
berlou, ovenčený zhora a zdola vždy dvomi zlatými striebroplodými vavrínovými vetvičkami,
medzi nimi po jednej drobnej striebornej hviezde.
Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho
heraldického štítu. V zmysle heraldickej konvekcie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať
aj žltou farbou. Pri čierno-bielom vyjadrení farieb sa modrá vyjadrí vodorovným šrafovaním,
zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná
Vlajka obce pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, bielej, modrej. Vlajka
má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu.
Pečať obce Slaská je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC SLASKÁ.
Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s obecnými symbolmi. Od obecnej pečate môžeme
odvodiť okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa
mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu, obecného zastupiteľstva, alebo obecného úradu.
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5.5 História obce
Obec Slaská bola pôvodne majetkom ostrihomského arcibiskupstva, od r. 1685 sa stala
súčasťou arcibiskupského panstva vo sv. Kríži a od r. 1776 bola v majetku Banskobystrického
biskupstva.
Obec sa po prvý raz spomína r. 1454 pod názvom SZLIEZKA. Z rovnakého obdobia, z akého
pochádza najstaršia zmienka o obci pochádza aj miestny kostol. Bol postavený v 15. storočí
v gotickom štýle a zasvätený sv. Gálovi. V 16. storočí bol renesančne upravený a v r. 1654
radikálne obnovený. Z tohto roku pochádza kostolná veža, krstiteľnica i opevnenie.
5.6 Pamiatky
Medzi kultúrne pamiatky sa zaraďujú:










Liatinové kríže na cintoríne (cca 20 ks).
Kaplnka (severovýchodne nad obcou).
Drevený kríž pri dome súp. č. 57 (parc. č. 238).
Božie muky – murované , pri parc. č. 199.
Sýpky združené – dvojpodlažné – na par. Č. 422 a 423. 433 a 434.
Sýpka dvojpodlažná (parc. č. 15).
Severný drevený štít d.č. 162 (parc. č. 502) s ozdobnou lištou – okrídlením
a výzorníkmi.
Dom súp.č. 180 – poschodový dom (znaky nemeckého kam. Domu, južná časť so
štukovými prvkami).
Skupina domov č. 190, 191, 192, 193 a 198 s umelecko-remeselnými
a architektonickými prvkami (štíty, výzorníky, tektonika fasád, nika, tvaroslovie okien)
parc. č. 665, 669, 684, 696 a 698.

Evidované nehnuteľné národné kultúrne pamiatky



Rímsko - katolícky kostol sv. Galla (Havla) s opevnením – č. ústredného zoznamu
pamiatkového fondu 1264/1; renesančný z konca 15 st..
Bašta (v opevnení) – č. ÚZPF 1264/2 (parc.č. 1 k.ú. Slaská) pri kostole.

5.7. Významné osobnosti obce
Ing. Zdenka Kramplová
V roku 1998 bolo pani Kramplovej udelené čestné občianstvo obce Slaská za jej zásluhy pri
rozvoji obce. V rokoch 1997 – 1998 pôsobila ako ministerka zahraničných vecí SR, v rokoch
2008 - 2010 pôsobila ako ministerka pôdohospodárstva SR a v rokoch 2010 – 2012 bola
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poslankyňou NR SR. S obcou Slaská je spätá od detských čias, kedy tu trávila prázdniny
u starých rodičov.
Jozef Ihnát
Rodák obce Slaská, ktorý emigroval do zahraničia a počas svojho života pomáhal Slovákom
žijúcim v zahraničí. Pôsobil v USA. Po smrti si žiadal byť pochovaný v rodnej obci. Jeho
pozostatky sú uložené v miestnom cintoríne v Slaskej. Jeho hrobové miesto je v správe obce.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
Prenesené kompetencie:


Stavebné konanie – zabezpečuje pre obec Spoločný obecný úrad so sídlom
v Žiari nad Hronom



Vodná správa



Ochrana prírody a krajiny

Originálne kompetencie:


Hospodárenie s majetkom



Rozhodovanie o miestnych daniach a poplatkoch



Usmerňovanie ekonomickej činnosti obce



Výstavba a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev



Osvedčovanie listín a podpisov na listinách



Opatrovateľská služba a sociálna starostlivosť



Nakladanie s komunálnym odpadom

6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti

sa

v našej obci nenachádza predškolské zariadenie ani základná škola.

Demografické údaje nenaznačujú, že by sa tento stav v blízkej dobe mohol zmeniť. V obci bol
zrealizovaný vznik novej lokality pre IBV.
Výchovu a vzdelávanie zabezpečujú pre deti z obce Základná škola so sídlom v Janovej Lehote
a základné školy so sídlom v Žiari nad Hronom.
Deti predškolského veku navštevujú materské školy v Žiari nad Hronom, Lutile a Kosoríne.
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6.2. Zdravotníctvo
V obci nie je zriadené žiadne zdravotné zariadenie. Zdravotnú starostlivosť pre občanov
poskytuje sieť neštátnych zdravotníckych zariadení v okresnom meste Žiar nad Hronom.
V niektorých prípadoch občania navštevujú aj Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F.D.
Roosevelta v Banskej Bystrici, súkromné očné centrum OFTAL vo Zvolene alebo spoločnosť
NEMOCNICA Handlová – 2. súkromnú nemocnicu , s.r.o..
6.3. Sociálne zabezpečenie
Obec v rámci sociálnych služieb ku koncu v roku 2015 zriadila

opatrovateľskú službu.

Občania využívali doteraz služby Domova sociálnych služieb v Janovej Lehote a v Žiari nad
Hronom, ktoré poskytujú celodennú starostlivosť. Obec prostredníctvom Slovenského
červeného kríža ponúka občanom možnosť stravovania. Obec finančne prispieva dôchodcom
na obedy. Obec zaviedla príspevok pri narodení dieťaťa.
Demografické údaje naznačujú, že starších občanov pribúda a v budúcnosti by bolo vhodné
zriadiť minimálne denný stacionár, resp. domov dôchodcov.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na pomoc staršej generácií.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci je realizovaný vďaka významnej podpore zo strany obce,
občianskych združení a spolkov. Obecný úrad podporuje činnosť občianskych združení a spolkov,
ktoré sa sústreďujú práve na spoločenské aktivity. Podpory sa spolkom a organizáciám dostáva vo
finančnej forme, ako aj vo forme bezplatného poskytovanie priestorov vrátane úhrady režijných
nákladov. Najdlhšie trvajúcou akciou je organizovanie MDD, ktorá je každý rok zameraná na inú
tému. Deti musia plniť rôzne športové disciplíny, no nakoniec je každé obdarené hodnotným
darčekom, na ktorý prispievajú sponzori. V mesiaci máj sa obnovila tradícia stavania mája. V júni
sa obnovila tradícia pálenia jánskej vatry. Táto akcia sa tiež dostáva do povedomia občanov.
V októbri sa organizuje akcia pre seniorov v rámci mesiaca úcty k starším. V decembri sa
usporadúva

Mikulášsky prípitok pri vianočnom stromčeku. Obec tiež pravidelne organizuje

tanečnú zábavu 25.12.

Jednota dôchodcov Slovenska, MO Slaská: Činnosť tejto organizácie je pestrá a rôznorodá.
Seniori sa zúčastňujú aktivít organizovaných vlastnými kapacitami, či okresnou organizáciou
9

JDS alebo obcou. V rámci svojho programu sa zúčastňujú kultúrnych podujatí, poznávacích
zájazdov a nebránia sa ani zveľaďovať obec udržiavaním zelene v oddychovej zóne a parčíku.
OZ PRO SLASKÁ: Zastrešuje niektoré akcie, ktoré sa počas roka v obci konajú. Členmi tohto
združenia sú občania rôznych vekových kategórií. V roku 2019 spolupracovali pri akcii
stavania mája, svätojánskej vatre a finančne podporili deň detí a Mikulášsky prípitok.
OZ Slašťanská kapela: Má v obci dlhoročnú tradíciu. Počas mnohých rokov sa v dychovej
hudbe striedali rôzny kapelníci i hudobníci. Od roku 2012 pôsobí v obci dychová hudba
Slašťanská kapela (bývalá Žiaranka). V roku 2019 dychová hudba spríjemňovala podujatie
organizované obcou pri stavaní mája. Zúčastnila sa na festivale dychových hudieb v Bobote.
Počas Dňa rodiny účinkovala v DSS v Janovej Lehote. V júli organizovala spolu s obcou
projekt ,, Hudba spája generácie“, ktorý mal u občanov dobrú odozvu. Zahrala svoje skladby
na stretnutí rodákov v Horných Opatovciach. V októbri sa zúčastnili na oslavách patróna obce
– hodovej sv. omši. V decembri odohrali vianočné koledy pri Mikulášskom punči vo dvore
Obecného úradu v Slaskej. Koniec roka zavŕšili odohratím kolied pre svojich priaznivcov.

6.5. Hospodárstvo
V obci sú pre obyvateľov k dispozícii služby v oblasti maloobchodu a pohostinskej činnosti.
Ponúkaný sortiment v predajni COOP JEDNOTA Žarnovica, s.d. je zameraný hlavne na
potraviny a drogistický tovar. Pohostinské služby poskytoval živnostník Tomáš Hurtík. V obci
má Slovenská pošta, a.s zriadené poštové stredisko. V bývalej materskej škole mal do konca
júna 2016 prenajaté priestory Slovenský červený kríž, ÚS Žiar nad Hronom, ktorý poskytuje
sociálne služby ako je donáška teplého jedla, pranie a žehlenie prádla, spoločné stravovanie
pre mobilných občanov a iné činnosti vyplývajúce zo zákona o Slovenskom Červenom kríži.
Na území obce Slaská

v oblasti poľnohospodárstva pôsobí Pozemkové spoločenstvo

poľnohospodárskych a lesných pozemkov a urbárnikov obce Slaská a spoločnosť TOBYROW,
s.r.o.. Pozemkové spoločenstvo sústreďuje svoje aktivity na obhospodarovanie pozemkov, kým
spoločnosť TOBYROW, s.r.o. sa venuje chovu hovädzieho dobytka.
V obci sa nenachádza priemyselná zóna. V obci má sídlo podnikania niekoľko živnostníkov,
ktorí sa venujú rôznym činnostiam podnikania.
Služby v obci poskytujú:
Obecný úrad v Slaskej.
Predajňa COOP Jednota Žarnovica, s.d., prevádzka Slaská.
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Pohostinstvo Martin Hurtík.
Slovenská pošta a.s. – poštové stredisko.
Farský úrad Slaská.

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 a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5.12.2018 uznesením č.320/2018.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 28.2.2019 starostom obce,
- druhá zmena schválená dňa 13.6.2019 uznesením č. 36/2019,
- tretia zmena schválená dňa 24.9.2019 starostom obce,
- štvrtá zmena schválená dňa 13.12.2019 uznesením č. 79/2019.

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

152 990

305 150

304 973,08

100

151 990
1 000
0
151 975

177 980
97 220
29 950
292 988

177 825,04
97 220,54
29 927,50
287 544,93

98

145 975
0
6 000
prebytkový

168 765
113 708
10 515
prebytkový

163 325,65
113 704,28
10 515
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

177 825,04
163 325,65
+ 14 499,39
97 220,54
113 704,28
- 16 483,74
- 1 984,35
8 000,00
- 9 984,35
29 927,50
10 515,00
+ 19 412,50
304 973,08
287 544,93
+ 17 428,15
8 000,00
9 428,15

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Výsledok rozpočtovaného hospodárenia podľa § 2 písm. b) a c) a §10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2019 je schodok vo výške – 1 984,35
EUR.
Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet vo výške 14 499,39 EUR a schodkový kapitálový
rozpočet vo výške – 16 483,74 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu sa v priebehu roka kryl
prostriedkami rezervného fondu a prijatým úverom, ktoré do rozpočtu obec zapojila cez
príjmové finančné operácie.
Výsledok finančných operácii: príjmy finančných operácii 29 927,50 EUR, výdavky
finančných operácií 10 515,00 EUR.
Nevyčerpané účelové prostriedky z kapitálového transferu zo ŠR vo výške 8 000,00 sa podľa
§16 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vylučujú z prebytku
hospodárenia.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme na vysporiadanie zostatku finančných
operácií previesť do rezervného fondu sumu 9 428,15 EUR.
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7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022
Skutočnosť
k 31.12.2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

304 973,08

258 331

161 010

161 010

177 825,04
97 220,54
29 927,50

184 331
46 000
28 000

161 010

161 010

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

287 544,93

256 611

152 786

160 987

163 325,65
113 704,28
10 515,00

170 611
74 000
12 000

148 286

156 687

4 500

4 300

Skutočnosť
k 31.12.2019

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

Predpoklad
na rok 2020

Majetok spolu

2 340 785,73

2 164 239,38

2 031 055

Neobežný majetok spolu

2 224 481,18

2 125 103,48

2 006 255

10 500

11 178

8 694

2 125 513,18

2 025 457,48

1 909 093

88 468

88 468

88 468

113 361,03

36 385,61

22 300

Zásoby

227,52

250,92

300

Zúčtovanie medzi subjektami VS

91 048

0

0

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

11 190,39

14 192,42

10 000

Finančné účty

10 895,12

21 942,27

12 000

2 943,52

2 750,29

2 500

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :

Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018
2 340 785,73

Skutočnosť
k 31.12.2019
2 164 239,38

Predpoklad
na rok 2020
2 031 055

771 643,24

793 360,20

809 813

Výsledok hospodárenia

771 643,24

793 360,20

809 813

Záväzky

124 551,54

46 556,49

27 920

320

636

800

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

8 000

Dlhodobé záväzky

83,75

143,25

120

107 737,66

8 389,61

10 000

16 410,13

29 387,63

17 000

1 444 590,95

1 324 322,69

1 193 322

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8.3. Pohľadávky
Zostatok
k 31.12.2018

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

3 670,23

224,13

Pohľadávky po lehote splatnosti

23 277,23

28 773,77

8.4. Záväzky
Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

13 781,41

8 523,86

Záväzky po lehote splatnosti

94 040

0
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9. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

Predpoklad
rok 2020

Náklady

224 889,73

284 844,06

294 638

50 – Spotrebované nákupy

13 999,02

16 233,53

15 000

51 – Služby

33 176,77

29 952,80

33 000

52 – Osobné náklady

74 744,93

88 219

89 800

53 – Dane a poplatky

476,74

872,39

950

3 563,95

5 045,22

5 000

88 415,92

130 242,23

137 000

5 225,91

7 882,70

7 800

5 198,10

6 307,89

6 000

88,39

88,30

88

238 078,02

301 298,02

302 100

1 039,68

1 121,35

1 100

142 969,04

156 122,19

150 000

15 256,67

20 355,11

26 000

Názov

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
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43,14

42,06

78 749,49

123 657,31

125 000

13 188,29

16 453,96

7 462

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/
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Hospodársky výsledok kladný v sume 16 453,96 EUR bude zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR

Ministerstvo vnútra SR

voľby

1 836,15

Ministerstvo vnútra SR

register obyvateľov

Ministerstvo vnútra SR

register adries

Ministerstvo vnútra SR

starostlivosť o životné prostredie

43,75

Pozemkové

sponzorstvo – deň detí

250,00

DUO GROUP, a.s.

sponzorstvo – deň detí

100,00

GTC Slovakia- stav,

sponzorstvo – deň detí

100,00

sponzorstvo – Mikuláš

100,00

grant –Hudba spája generácie

400,00

154,44
26

spoločenstvo Slaská

s. r.o.
Poľnohospodárska
spoločnosť
Žiarska kotlina
ÚPSVaR

Banská

Dohoda 18/27/054/125

6 389,88

Ministerstvo ŽP SR

NFP – Triedený zber KO –bežné výdavky

5 239,25

Ministerstvo ŽP SR

NFP – Triedený zber KO- kapitálové výdavky

85 785,00

Úrad vlády SR

detské ihrisko

8 000,00

Štiavnica

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
- Obec Slaská v roku 2019 použila prijaté granty na zabezpečenie volieb, Dňa detí, Mikuláša.
Zamestnala pracovníka cez projekt Praxou k zamestnaniu prostredníctvom úradu práce. Na
základe grantového programu združenia Žiarska kotlina realizovala projekt Hudba spája
generácie. Ukončil sa projekt na zabezpečenie techniky na triedený zber komunálneho
odpadu. Obec získala finančné prostriedky z Úradu vlády SR na výstavbu detského ihriska,
ktoré do konca roka 2019 nebolo zrealizované.
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2014 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
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Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Športový klub

výdavky na športovú činnosť

3 500

ZO Jednoty Dôchodcov

na aktivity klubu dôchodcov

1 000

10.3. Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
-

V roku 2019 sa ukončil v projekt ,,Nákup technológie na triedený zber KO“.

-

V roku 2019 sa ukončil Územný plán obce.

-

Zrekonštruovala sa strecha na budove požiarnej ochrany.

-

Zhotovila sa nová autobusová zastávka pri Jednote.

10.4. Náklady na činnosť v oblasti vývoja a výskumu
Účtovná jednotka nemá žiadne náklady v oblasti vývoja a výskumu.
10.5. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie v budúcich rokoch:
-

Nákup nehnuteľností .
Modernizácia domu smútku a okolia.
Revitalizácia verejných priestranstiev.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií.
Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice.
Wifi pre teba – vybudovanie wifi pre obce
Projekt zelené obce

10.6. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.7. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Účtovná jednotka nie je vystavená rizikám.
Vypracoval: Anna Hurtíková

Schválil: Mgr. Daniel Gelien

V Slaskej, dňa 19.5.2020
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Prílohy:
Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Výrok audítora
k individuálnej účtovnej závierke.
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