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1. Úvodné slovo starostu obce
Samospráva a samotný výkon do funkcie starostu obce má základný cieľ: službu
občanom.
Teším sa z každého úspechu, ktorý naša obce dosiahne, na každý pozitívny krok
dopredu – k lepšiemu životu našich spoluobčanov. Práca vo vedení obce nemá merateľné
kritérium, je to len spokojnosť obyvateľov.
Vyšná Slaná, aj keď patrí medzi menšie obce v okrese, aktívne sa zapája do kultúrnospoločenského diania celého Mikroregiónu Dobšiná.
Chcem verejne poďakovať všetkým občanom, ktorí svojou ochotou, obetavosťou
a množstvom práce dennodenne tvoria túto dedinu, na ktorú sme všetci hrdí.
Stále nás však čaká veľa práce. Verím a spolieham sa na aktívnu podporu a spoluprácu
od všetkých občanov, podnikateľov a ostatných organizácií pôsobiacich na území obce, aby
sme dosiahli čo najlepšie výsledky v skvalitňovaní podmienok života pre našich občanov.
Zachovajme všetky pekné a osvedčené tradície našich predkov a ponúknime nové
a kvalitné podmienky pre bývanie a život našim deťom.
Celý rok bol v pracovnom nasadení a obec sa zamerala na zamestnávanie občanov
prostredníctvom ÚPSVaR, nakoľko je v obci vysoká miera nezamestnanosti.
V obci je veľa občanov v dôchodkovom veku, ktorí zo strany obce potrebujú pomoc.
Obec vo vlastnej réžii zabezpečuje dovoz stravy dôchodcom, rôzne práce pomocného
charakteru (kosenie predzáhradok, dvorov, pomoc pri manipulácii s palivom a pod.)
Spoločenské a kultúrne akcie pre seniorov organizuje obec v spolupráci s Jednotou dôchodcov.
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2. Identifikačné údaje obce Vyšná Slaná
Základná charakteristika obce Vyšná Slaná
Obec Vyšná Slaná je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky.
Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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 potreby jej obyvateľov.
Identifikačné údaje :
Názov: Obec Vyšná Slaná
Adresa pre poštový styk : Obecný úrad Vyšná Slaná, Vyšná Slaná č. 29, 049 26 Vyšná Slaná
IČO: 00328901
DIČ: 2020937215
Právna forma : právnická osoba - obec
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky.

3. Organizačná štruktúra Obce Vyšná Slaná
Starosta obce:
Zástupca starostu:
Hlavný kontrolór obce:
Audítor obce:
Ekonómka obce:
Pracovníci obce:

Ing. Dušan Gallo
Ing.Peter Lenkey
Mgr. Lenka Rochfalušiová
Ing. Vladimír Burkovský
Ing. Alena Liptáková
Mgr. Jana Ďurišková
Michaela Švarcová
Božena Revúcka
Ondrej Hric
Mgr. Dominika Tomášiková
Ing. Alena Tokarčíková

Obecné zastupiteľstvo:

Mgr.Jana Bizíková
Ing. Peter Lenkey
Miloš Klima
Ing.Ľubomír Mihók
Ing. Jozefína Romoková

Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2019 sa stretlo na 6 zasadnutiach. Všetky zasadnutia
sú verejné a občania majú možnosť zúčastniť sa rokovaní.
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslaním obce je zabezpečiť všetkým občanom a návštevníkom fungujúce služby,
ktoré má vo svojej kompetencii obec.
Základom pre ďalší rozvoj obce je dobudovanie technickej, občianskej a sociálnej
infraštruktúry, rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a dobudovanie objektov
občianskej vybavenosti. Realizácia týchto investičných aktivít sa javí ako nevyhnutnosť v
procese rozvoja k prosperite obce. Obec už v rámci týchto cieľov rekonštruovala miestne
komunikácie, vybudovala chodníky, má vlastný vodovod a kanalizáciu s ČOV. V roku 2019
obec získala dotáciu z MV SR na rekonštrukciu KD. Obec v tomto roku získala dotáciu
z Environmentálneho fondu- Mechanizmy na podporu systému triedeného zberu KO
traktor s prídavným zariadením.
Do roku 2019 chceme dosiahnuť, aby obec Vyšná Slaná bola atraktívnym miestom pre
bývanie svojich občanov, aby bola vhodným miestom pre turistov s ponukou množstva atrakcií
v oblasti cestovného ruchu a agroturistiky, miestom, kde sú vzťahy medzi ľuďmi založené na
spolupráci a pocite spolupatričnosti. Tvorba podmienok a využitie zdrojov prispeje k zvýšeniu
ekonomickej úrovne obce. S obchodným prínosom sa zvýši zamestnanosť a zabezpečia sa
predpoklady pre ďalší rozvoj obce.

5. Základná charakteristika obce Vyšná Slaná
Základné orgány obce :
1. Obecné zastupiteľstvo
2. Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Slaná je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov
zvolených v priamych voľbách , ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018 na obdobie 4 rokov.
Obecný úrad vykonáva:
 správu administratívnej agendy
 ekonomickú činnosť
 správu daní a poplatkov
 mzdovú agendu
 evidenciu obyvateľov
 vypracovanie podkladov pre stavebný úrad a životné prostredie
 organizácia kultúry a športu
 technické zabezpečenie prevádzky obce
 overovanie podpisov a listín
 agendu CO
 systém štatistických podkladov a zisťovaní
 podnikateľskú činnosť obce
 školskú agendu
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5.1 Geografické údaje :
Celková rozloha obce :

1500 ha

5.2 Demografické údaje:
Počet obyvateľov: 456 obyvateľov k 31.12.2019
Počet žien 227 a počet mužov 229.
5.3 Ekonomické údaje
Služby v obci poskytujú:
Predajňa COOP Jednota
Penzión u Fifika – ubytovacie služby
Rekreačné stredisko Radzim – lyžiarsky vlek a ubytovacie a stravovacie služby
Poľnohospodárska výroba :
PD Vyšná Slaná
Ondrej Vido
Milan Fifik
Mgr. Jana Biziková
Ing. Ján Hric

5.4 Symboly obce :
Erb, vlajka, pečať
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5.5 História obce, pamiatky a významné osobnosti
Prvý písomný záznam je z roku 1362, keď Vyšná Slaná patrila Štítnickým
Bebekovcom a volala sa Sayowfey. Tento názov vyplýva pravdepodobne z prekladiska soli na
ceste, ktorou vozili štítnickí páni soľ z Poľska. Od roku 1472 má už názov Felsesayo.
Reformácia do obce zasiahla v roku 1590 s prvým evanjelickým farárom Jurajom
Gliksom. Na začiatku 18. storočia v obci postavil zemepán Šebek kúriu, známu dodnes. Do
roku 1781, do tolerančného patentu Rejdová a Vyšná Slaná mali jeden cirkevný zbor, po tomto
roku sa Rejdová odčlenila. V roku 1837 sa začalo s prestavbou novej cirkevnej školy.
Prínosom pre obec bola stavba cesty cez Vyšnú Slanú do Rejdovej, ktorá bola
dokončená až v roku 1938, kameň na túto cestu sa dovážal z Radzima.
V roku 1769 sa tu narodil osvietený básnik a filozof Michal Steigel.
Po I. svetovej vojne mnohé rodiny ostali bez živiteľov a bieda zasiahla skoro všetky
rodiny v obci. Východisko z tejto situácie hľadali vo vysťahovaní za prácou do Ameriky.
Z Vyšnej Slanej sa vysťahovalo 23 rodín. Veľkým prínosom pre obec bola výstavba cesty od
píly cez Vyšnú Slanú do Rejdovej, ktorá bola dokončená až v roku 1938 .
V rokoch 1928 - 1930 tu pôsobil ako učiteľ slovenský spisovateľ Fraňo Kráľ (1903 –
1955). Dej jeho románu "Cesta zarúbaná" z roku 1934 sa odohráva vo fiktívnej obci
"Radzimka", ktorej názov pochádza od mena neďalekého vrchu Veľký Radzim.

6. Plnenie úloh obce
6.1. Výchova a vzdelávanie
V obci je materská škola, ktorá nemá právnu subjektivu. Materskú školu navštevuje 18
detí. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2018/2019 bola
súčasťou rokovania obecného zastupiteľstva a je zverejnená na webovej stránke obce
www.vysnaslana.sk.
6.2. Zdravotníctvo
V obci nie je žiadne zdravotné stredisko. Občania za základný ošetrením dochádzajú do
Dobšinej, Nižnej Slanej a do Rožňavy.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Obec v rámci starostlivosti o seniorov ponúka službu rozvozu stravy pre občanov, ktorí
o to obec požiadajú. Strava je dovážaná z Domu seniorov v Rejdovej, každému žiadateľovi
priamo do domu. Obec neprevádzkuje žiadne sociálne zariadenie.
6.4. Kultúra a šport
V obci realizuje svoju činnosti folklórna skupina „Radzim“, ktorá reprezentuje obec na
rôznych folklórnych podujatiach. Pri evanjelickom zbore je aktívna aj spevácka skupina, ktorá
sa zúčastňuje rôznych podujatí organizovaných Jednotou dôchodcov Slovenska, obcou Vyšná
Slaná a cirkevných obradov.
V obci aktívne pôsobí obecný futbalový klub, ktorý reprezentuje obec v okresnej súťaži.
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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 vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2018 uznesením č.15/2018.
Rozpočet bol zmenený raz:
- prvá zmena schválená dňa 20.12.2019 uznesením č.14 A.2/2019
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019
Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

247150

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
430772,93

319780,49

69,40

225800
0
21350

278966,25
103801
48005,68

256816,97
49554,55
13408,97

92,06
47,73
27,93

247150

430772,93

286260,17

66,45

213757

23393
10000

264974,09
144280
21518,84

246738,95
32068,38
7452,84

93,11
22,22
34,63

0

0

33520,32

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky
RO
s právnou subjekivitou
Rozpočtové
hospodárenie obce

8

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu

278966,25

z toho : bežné príjmy obce

278966,25

bežné príjmy RO

0,00

Bežné výdavky spolu

256064,78

z toho : bežné výdavky obce

256064,78
0,00

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

22901,47

Kapitálové príjmy spolu

103801,00

z toho : kapitálové príjmy obce

103801,00
0,00

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu

110480,00

z toho : kapitálové výdavky obce

110480,00
0,00

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

-6679,00

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

16222,47

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií

Vylúčenie z FO - zábezpeky na projekt
Upravené finančné operácie
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Zostatky na bežných účtoch a v pokladni

36800,00
-20577,53
48005,68
7518,84
40486,84
-14000,00
26486,84
430772,93
374063,62
56709,31
57038,20

Zostatok na účte SF

-212,59

Bez rozpočtovej klasifikácie

-116,30

Upravené hospodárenie obce

56709,31
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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

290129

271300

252300

252300

276 128,00
1,00
14 000,00

242300
0
29000

247663
0
10000

247663
0
1000

Príjmy RO s právnou
subjektivitou
Skutočnosť
k 31.12.2019

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

285111,70

271300

252300

252300

241 165,11
36 880,00
7 066,59

242 300,00
19 000,00
10 000,00

242 300,00
0
10 000,00

242 300,00
0
10 000,00

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

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

Skutočnosť
k 31.12.2018
1135289,22

Skutočnosť
k 31.12.2019
1145 844,14

Predpoklad na
rok 2020
1155000

1094383,03

1086740,73

1155000

0

0

0

1094383,03

1086740,73

1155000,00

0

0

0

40191,33

58797,39

18000

Zásoby

0

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

0

5981,18

1548,59

2000

34210,15

57248,80

3500

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

0

714,86

306,02

500

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

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018
1135289,22

Skutočnosť
k 31.12.2019
1145844,14

Predpoklad
na rok 2020
1150000

Oceňovacie rozdiely

0

0

0

Fondy

0

0

0

5064,41

-1347,26

5000

64935,48

89347,06

70000

800

900

1080

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

22000

38181,40

0

Dlhodobé záväzky

127,37

212,59

250

6314,25

21602,05

14500

35693,86

28451,02

20998,18

830454,83

820281,75

810110

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
V roku 2019 obec investovala finančné prostriedky do rekonštrukcia požiarnej zbrojnice DHM
a DNM nákup mechanizmu na podporu zberu KO. Tieto akcie boli charakteru opráv a nákupu
prostriedku na zber KO – bežných výdavkov a kapitálových.
8.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2018

5 981,18

Zostatok
k 31.12 2019

1548,59

Pohľadávky po lehote splatnosti
8.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2018

64 935,48

Zostatok
k 31.12 2019

89 347,06

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky sú väčšinou voči dodávateľom, faktúry zaúčtované v decembri roku 2019 a splatné
v januári roku 2020 a faktúry, ktoré boli prijaté do 15. januára roku 2020, a ktoré sa časovo
týkali nákladov roku 2019. Súčasťou záväzkov je aj bankový úver, ktorý obec pravidelne
spláca a jeho zostatok je vo výške 28451,02€.
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9. Hospodársky výsledok za 2019- vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2018

Názov

Skutočnosť
k 31.12.2019

Predpoklad rok
2020

Náklady

359086,81

349 946,85

36000

50 – Spotrebované nákupy

47160,64

34 645,76

42000

51 – Služby

40218,78

38 224,25

40000

52 – Osobné náklady

133446,05

144 556,95

14000

53 – Dane a poplatky

559,02

30,80

400

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

696,46

8 304,77

500

123970,00

113 642,44

123000

3437,04

3 313,80

3700

57 – Mimoriadne náklady

0

0

0

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

9598,82

7 228,08

7000

0

0

0

Výnosy

364151,22

351 459,10

37000

60 – Tržby za vlastné výkony a 21880,94
tovar
61 – Zmena stavu
0
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
0

173,10

24000

0

0

0

0

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

209853,34

231 669,02

20000

4160,99

6 500,96

2500

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

800,00

0

800

67,45

556,33

0

67 – Mimoriadne výnosy

0

0

0

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/

128188,50

112 559,69

14000

5064,41

4527,91

8901
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Hospodársky výsledok kladný v sume 4 527,91 EUR bol 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

ÚPSVR

Príjem predškoláci

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
1470,60

UPSVR

Program zamestnanosti

3143,22

Ministerstvo
vnútra

Evidencia obyvateľstva

154,77

MF

Predškolská výchova

965,00

MF

CO

322,81

MF

Voľby

1852,57

MŽP

Životné prostredie

103,80

MV

Požiarna ochrana

3000,00

MV

Vojnové hroby

59,78

MF

Register adries

26,00

MV

Memoriál J. Lukáča a E. Vysokého

300,00

MV

Dotácia Šport

3000,00

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.1/2006 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

OFK

Športová činnosť

Evanjelická
cirkev a.v.
Matica
Slovenská

Spoločenské, cirkevné obrady

CVČ

Činnosť detí

250,00

PZ Vyšná Slaná

Spoločenská činnosť

300,00

Kultúrne vystúpenia FS Radzim

4800,00
440,00
1000,00

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2006
o dotáciách.
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Matica Slovenská ako organizácia zastrešuje folklórnu skupinu Radzim vo Vyšnej Slanej.
Finančné prostriedky boli použité na preplatenie dopravy, na úhradu nákladov cimbalovej
muzike, ktorá skupinu sprevádza na vystúpeniach. Finančné prostriedky pre Jednotu
dôchodcov Slovenska boli použité na posedenie pri príležitosti MDŽ a Deň úcty k starším.
Finančné prostriedky pre Evanjelickú cirkev boli použité na cirkevný spevokol, ktorý pôsobí
pod hlavičkou Evanjelickej cirkvi.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2019
V roku 2019 obec mala akcie investičného charakteru a to Rekonštrukcia KD Vyšná Slaná
a nákupu mechanizmu na podporu zberu KO.
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Zateplenie budovy obecného úradu a MŠ

-

Výstavba nového detského ihriska

-

Nákup dresov pre OFK

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
Obec nie je vystavená žiadnym rizikám a neistotám. Nevedie žiadne súdne spory.
Po skončení účtovného obdobia za ktorý sa zostavuje výročná správa nedošlo k závažným
udalostiam, ktoré by ovplyvnili činnosť a chod obce v nasledujúcom období. Je predpoklad, že
Obec Vyšná Slaná bude pokračovať nepretržite vo svojej činnosti.
Obec Vyšná Slaná nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Obec Vyšná Slaná nemá vplyv na zamestnanosť regiónu.
Obec Vyšná Slaná nemá vplyv na životné prostredie.
Obec Vyšná Slaná nemá úlohy, ktoré by bolo potrebné riešiť v spolupráci s vedeckými
a výskumnými inštitúciami.
Obec Vyšná Slaná neemitovala cenné papiere, ktoré by boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu.
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Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové
zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších
predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o metódach riadenia rizík
Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá
povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona
o účtovníctve, napríklad – vyhlásenie o správe a riadení.

Vypracoval:
Ing. Alena Liptáková

Schválil:
Ing. Dušan Gallo

Vo Vyšnej Slanej dňa 10.12.2020
Prílohy:



Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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