Výročná správa
Obce Slavoška
za rok 2011
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1. Z histórie obce
Slavoška leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, na terasovitej plošine v doline
Hankovského potoka.
Osídlená bola v 13.storočí. Patrila do Štítnického panstva rodine ČetnekyovcovBebekovcov. Založil ju istý Marcel(Marcelus) o ktorom sa nezachovali bližšie údaje.
Usadil sa na území terajšieho chotára, pravdepodobne v úzkom údolí pod Slavoškou na jej
západnej strane. Usadlosť sa po ňom volala Marcelová, neskôr Vyšehrad ( 1426 ). Zánik
názvu Vyšehrad možno vysvetliť tým, že obyvatelia Vyšehradu neskôr Slavošky
vyrubovali okolité lesy a pálili krovie. Žiare ohňov boli podnetom na pomenovanie
pohoria nad obcou Žiar-Ždiar.
Štítnické panstvo na miesto Vyšehradu usadilo etnicky rôznorodých valachov- pastierov
oviec, ktorých jediným zdrojom obživy boli okolité lesy a lúky. Ich príchod sa datuje na
začiatok 15.storočia. Obyvateľom sa v tej dobe darilo. V roku 1548 sa spomína 1 porta a 4
neobývané domy. Súpis obyvateľov z tej doby neuvádza žiadnych želiarov ale spomína
niekoľko rodín a 1 sudcu.
V polovici 16.storočia Vyšehrad postihli nešťastia. Obyvateľov vyhubil mor a dielo skazy
dokončili turecké nájazdy. Dedinka sustla a na jej mieste na valaskom práve vznikla
Zlauoska.Prvý krát sa spomína v roku 1563. Podľa historických prameňov ju vtedy osídlili
prisťahovalci z okolia Slavošoviec a preto sa dodnes zachováva jej miestny názov Malá
Slavoška. V roku 1563 mala 6 usadlostí a jej obyvatelia sa zaoberali hlavne baníctvom a
poľnohospodárstvom.
Dnes žije v obci 123 obyvateľov.

2. Profil Obce
Obec Slavoška (ako právnická osoba) vznikla v roku 1991 na základe zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení po komunálnych voľbách ako orgán územnej samosprávy.
Bola odčlenená od susednej obce Markuška s ktorou za minulého režimu tvorila jednu
samosprávu aj s obcami Hanková a Brdárka.
Katastrálne územie obce leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria 28 km od
okresného mesta Rožňava. Obec má rozlohu 4,38km2. Nadmorská výška obce v jej chotári je
500-700 m n.m. V obci sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky a nenarodili ani
nepreslávili sa tu žiadne významné osobnosti. V blízkom okolí obce sa nachádzajú hrad
Krásna Hôrka, mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí, múzeum Betliar, Banícke múzeum
Rožňava, Gombasecká jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa a
jakyňa Domica. Susedné obce sú Koceľovce a Markuška.
Počet obyvateľov k 31.12.2011: 127
muži: 59 ženy: 68
0-6 rokov:
6 obyvateľov
6-18 rokov:
11 obyvateľov
18-60 rokov: 94 obyvateľov
nad 60 rokov: 16 obyvateľov

Výchova a vzdelávanie:
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
− predškolskú výchovu: Materská škola Markuška
− základné vzdelanie poskytuje Základná škola Markuška 1-4 roč. a Základná škola
Štítnik 5-9 roč.
Zdravotníctvo:
Zdravotná starostlivosť občanom našej obce je poskytovaná v obci Štítnik, kde sa nachádza
praktický lekár, detský lekár a lekáreň.
- Poliklinika s odbornými lekármi a nemocnica sa nachádza v Rožňave a Fakultná nemocnica
v Košiciach.
Sociálne zabezpečenie:
Obec nemá vyškolené vlastné sociálne pracovníčky, ktoré by zabezpečovali opatrovateľskú
službu. Najbližšie zariadenia pre seniorov je Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v
Rožňave.

Symboly obce : erb, pečať a vlajka
Obec Slavoška – erb,vlajka a pečať

Erb obce Slavoška tvorí: V červenom poli štítu na zelenej zlato(žlto) šrafovanej pažiti na
jednej striebornej(bielej) stonke tri zlaté(žlté) ruže. V horných rohoch štítu po jednej
striebornej (bielej) hruške.
Podkladom pre návrh erbu bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 18.storočia.
Odtlačok typária z r. 1778 je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti(MOL Budapest V:5).
Na pečati s kruhopisom Kislabos 1778 sú vyobrazené na pôde tri kvety na jednej stonke..
Návrh erbu spracoval Prof.PhDr. Peter Kónya PhD.
Identifikačné údaje:
Názov: Obec Slavoška
Adresa: Obec Slavoška, Slavoška č.26, 049 34 Markuška
IČO: 00595179
DIČ: 202094044
Právna forma: obec
OKEČ: 75 110
SK NACE: 84 110 – všeobecná verejná správa
Okres: Rožňava
Kraj: Košický
Tel./fax: 058/ 7931994
Mail: obec.slavoska@gmail.com
Stránka: obecslavoska.webnode.sk

3. Obec a jej úlohy
Obec je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou
osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami, pričom výkon samosprávy
je definovaný v zákone č 369/1992 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií a ďalších
zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania a prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na
plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje
úlohy môže obec financovať z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi
krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce
slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote
zásadne nezmenšený zachovať. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na
podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce
určuje obecné zastupiteľstvo.

Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon
štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na
príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo
správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má
financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou
osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č.
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje tretia časť zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie
vyžadujú, pričom účtovná jednotka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí
a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.
Vymedzenie predmetu účtovníctva obsahuje § 2 zákona o účtovníctve ako účtovanie a
vykazovanie skutočností o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe záväzkov, o rozdiele
majetku a záväzkov, o výnosoch a nákladoch, o príjmoch a výdavkoch, o výsledku
hospodárenia účtovnej jednotky v zmysle zákona o účtovníctve a opatrenia MF SR č.
16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej
osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie
územné celky.

4. Starosta obce
V komunálnych voľbách, ktoré sa konali dňa 27.11.2010 bol zvolený starosta Ján
Jakubovský. Starostu volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky.
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je
verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v
majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v
administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia,
vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a
fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo
štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

5. Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi obce, ktoré sa konali dňa 27.11.2010. Poslanci sa volia na volebné
obdobie štyroch rokov, volebné obdobie začína zložením sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva. Zastupiteľský zbor obce je zložený z 5 poslancov: Stanislav
Martinko, Ing.Jaroslav Jakubovský, Slavomír Palečko, Bohuš Gajdoš a Ľudovít Bradáč.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce: určuje zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, schvaľuje
územný plán obce, rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,
určuje náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o
prijatí úveru alebo pôžičky, vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach
života a rozvoja obce, zvoláva verejné zhromaždenia občanov, uznáša sa na nariadeniach,
schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení,
určuje organizáciu obecného úradu, a určuje plat starostu a hlavného kontrolóra, schvaľuje
poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy, ako aj schvaľuje
majetkovú účasť obce v právnickej osobe, schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a
činností a účasť v združeniach, zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu obce a
určuje náplň ich práce, udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
Obecné zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace. Rokovanie
zastupiteľstva je verejné a v roku 2011 zastupiteľstvo zasadalo 4-krát.
Komisie obecného zastupiteľstva :
Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov – predseda
Slavomír Palečko

6. Hlavný kontrolór
Ján Kováč bol do funkcie hlavného kontrolóra opätovne zvolený obecným zastupiteľstvom
na funkčné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2016, nakoľko funkčné obdobie mu končilo k
31.12.2010.
A) V zmysle § 18a, a § 18 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vykonávanie
funkcie hlavného kontrolóra obce za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2016, ako
spoločný kontrolór viacerých obcí združených v Mikroregióne Štítnická dolina, a
to na skrátený pracovný úväzok 2 hodiny mesačne. V roku 2011 pracoval hlavný
kontrolór v zmysle plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom.

7. Schválené právne normy obce za obdobie rokov 2007 – 2011
-VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu na území obce
-Zásady hospodárenia s majetkom obce
-Smernica o účtovaní a obehu účtovných dokladov

-Štatút obce
-Poriadok odmeňovania zamestnancov obce a Pracovný poriadok
-Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších volených orgánov obce
-Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Slavoška
-VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady od 1.1.2011
-Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce
-VZN o organizácii miestneho referenda
- VZN o určení školského obvodu obce
-Prevádzkový poriadok pohrebiska

8. Obecný úrad
Obecný úrad je orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a
administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obce k 31. 12. 2011
Ján Jakubovský – starosta obce
Adriana Hricová Jančová – administratívna pracovníčka

9. Služby v obci
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
- Potraviny ROMIX – Michal Rozložník
- Poľnohospodárska spoločnosť pôsobiaca na území obce: Ondrej Gallo, SHR a Ján
Jakubovský ,SHR, Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Roštári
- Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Slavoška

10. Účasť obce v združeniach
Združenie obcí „Mikroregión Štítnická dolina (18 obcí – Rudná, Rakovnica, Rožňavské
Bystré, Honce, Štítnik, Roštár, Koceľovce, Slavoška, Markuška, Hanková, Brdárka, Petrovo,
Ochtiná, Rochovce, Slavošovce, Čierna Lehota, Gočaltovo, Rozložná)

11. Spoločné úradovne zabezpečujúce prenesený výkon štátnej správy
Stavebný úrad Štítnik

12. Obecná knižnica
V obecnej knižnici sa nachádza 794 ks kníh a zviazaných periodík. Knižnica je
umiestnená v priestoroch zasadačky OU ale stangnuje a nefunguje.

13. Kultúra a šport
V roku 2011 neboli v obci uskutočnené žiadne kultúrne ani športové akcie.

Financovanie obce
14. Rozpočet obce na rok 2011
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2011. Obec zostavila na rok 2011 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 2011 bol zostavený
ako vyrovnaný. Bežný a kapitálový rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako prebytkový.
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu bol plánovaný použiť na kapitálové výdavky.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet obce
na rok 2011 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 2.4.2011 uznesením č. 3/2011, kde
obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo bežný rozpočet obce na rok 2011.
Rozpočet obce na rok 2011 bol zmenený jedenkrát:
- Zmena bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2011 uznesením č. 9/2011.

15. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
Rozpočet na rok 2011 v € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce - prebytok

28 014
28 014
0

z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Schodok bežného rozpočtu

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

24 794
24 794
0

0
3 220
-3 220
100
1001008
9
4894897
48977

:

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

3 220
0
+3 220
3220220
00
Rozbor: Daňové príjmy:
2300256
a) Výnos dane z príjmov poukázaný8256834
územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo 6výške 17 604 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 16 911 €, čo predstavuje plnenie na
96,06 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 3 400 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 3 456 €, čo je
101,64 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 2 271. €, dane zo stavieb boli vo
výške 1 185 . K 31.12.2011obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 22,21
€.
c) Daň za psa bola zinkasovaná vo výške 46€. Nedoplatok k 31.12.2011bol v čiastke 26,53 €
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol zinkasovaný vo výške 704 €.
Nedoplatky na tomto poplatku predstavujú čiastku 402,42 €
Rozbor – Nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 550 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 555 €, čo je 100,90 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 517 € a príjem za
hrobové miesta v čiastke 38 € .
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 470 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 463 €, čo je 98,51 %
plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za overovanie listín
a podpisov v čiastke 39,82 €, poplatky za rozhlas a dom smútku v čiastke 120,- €
a príjmy za uskutočnenú ROEP v obci v čiastke 303,48 €.
Jedná sa o príjem z dobropisov za preplatok elektrickej energie a úrok z bežného účtu vo
výške 2,- €.
Prijaté granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
1.
ÚPSVaR
2.
Obvodný úrad.
3.
ÚPSVaR
4.
Obvodný úrad
Spolu

Suma v €
522
63
924
226
1 735

Účel
Aktivačné práce
Register obyv. + vojnové hroby
Rodinné prídavky
Sčítanie obyvateľstva

16. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011
Rozpočet
28 014

Skutočnosť
22 365

% plnenia
79,83

Skutočnosť
20 477

% plnenia
82,58

Bežné výdavky :
Rozpočet
24 794
v tom :
Funkčná klasifikácia
0116 – Správa úradu
0443 – Spoločný stavebný úrad
0451 – Miestne komunikácie
0510 – Nakladanie s TKO
0620 – Rozvoj obcí – aktivačné práce
0640 – Verejné osvetlenie
0830 – Miestny rozhlas
08209 – Ostatná kultúra
0840 – Dom smútku
0132 – Sčítanie obyvateľstva
10405 – Rodinné prídavky
Spolu

Rozpočet
19 522
95
686
605
215
955
166
530
870
226
924
24 794

Skutočnosť
16 881
94
286
544
224
740
48
510
226
924
20 477

v€
% plnenia
86,47
98,94
41,69
89,91
104,18
77,48
28,91
58,62
100,00
100,00
82,58

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 9 570 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 9 495 €, čo je
99,21 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 3 790 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 3 285 .€, čo je 86,67
% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 11 048 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 7 325 €, čo je 66,3
% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 386 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 372 €, čo predstavuje
96,37 % čerpanie.
Kapitálové výdavky :

Rozpočet
3 220

Skutočnosť
1 888

% plnenia
58,63

a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
- rekonštrukcia – klampiarske práce a náter na streche OcÚ v čiastke 1 888 - .€.

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011
Rekapitulácia prebytku rozpočtu Obce za rok 2011
Rozpočet 2011:

Plnenie 2011:

V Eur

%:

V Eur

Sumár príjmov

28 014

24 108

86,05

V tom: Bežné príjmy

24 794

24 108

97,23

Kapitálové príjmy
Príjmy finančných operácií

3 220

Sumár výdavkov

28 014

22 365

79,83

V tom: Bežné výdavky

24 794

20 477

82,58

3 220

1 888

58,63

0

+ 1 743

Kapitálové výdavky
Výdavky finančných operácií

Výsledok
hospodárenia:

Výsledok hospodárenia za rok 2011, t.j. rozdiel medzi skutočnými príjmami a skutočnými
výdavkami je prebytok rozpočtu obce vo výške 1 743 €.. Po zohľadnení príjmových
finančných operácií celkový rozpočtový výsledok hospodárenia obce za rok 2011 je
prebytok v čiastke 4 963,- €.
Stav finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch a zostatku v pokladni k 31.12.2011 bol
v celkovej čiastke 4 963,30 €. Z tohto zostatku je však potrebné odpočítať – vylúčiť sumu
12,88 € ako zostatok na účte sociálneho fondu za rok 2011. Po tejto úprave je skutočný
výsledok hospodárenia obce v čiastke 4 950,42 €.
Celý prebytok rozpočtu obce bol preučtovaný na účet rezervného fondu.

17. Aktíva a pasíva obce a stav pohľadávok obce
Finančný dlhodobý majetok /063/- Vodárenské akcie
Stav k 1.1.2011
Prírastky
Obstarávacia
24 398
cena
Oprávky
Zostatková cena 24 398

Úbytky

Stav k 31.12.2011
24 398
24 398

Obec bezodplatne získala cenné papiere Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:
735 ks v menovitej hodnote 33,15 € za 1 ks
Dlhodobý hmotný majetok /021/
Stav k 1.1.2011

Prírastky

Úbytky

Obstarávacia
cena

29 132

25 993

55 125

Oprávky

24 122

99

24 221

Stav k
31.12.2011

30 904
Zostatková cena
V roku 2011 bol do majetku obce zúčtovaný prírastok v čiastke 25 993,- € a to výstavba
domu smútku v obci. Táto investícia bola financovaná z vlastných prostriedkov obce.
Dlhodobý hmotný majetok /022/ - Stroje
Stav k 1.1.2011
Obstarávacia
cena

7 370

Oprávky

7 154

Prírastky

Úbytky

7 370
204

7 358
12

Zostatková cena
Dopravné prostriedky /023/
Stav k 1.1.2011
Obstarávacia cena 1 757
Oprávky
1 757
Zostatková cena
0

Dlhodobý drobnmý hmotný majetok /028/
Stav k 1.1.2011
Obstarávacia cena
184
Oprávky

Stav k 31.12.2011

Prírastky

Prírastky

Úbytky

Úbytky

Stav k 31.12.2011
1 757
1 757
0

Stav k 31.12.2011
184

Zostatková cena

184

Obstaranie dlhodobého majetku
041
Stav k 1.1.2011
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2011

184

042
25 993

043

25 993
0

Obežný majetok
a/ pohľadávky
Účet
319 – pohľadávky za daňové príjmy obce
342 – Ostatné priame dane
Spolu:

Suma v €
453
46
499

Pohľadávky pozostávajú z pohľadávok daňových:
Účet 319:
1. Pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 22,21 € od fyzických osôb.
2. Nedoplatok na poplatku za TKO
404,07 €
3. Nedoplatok na dani za psov
26,53 €
Účet 342 – Ostatné priame dane
46,– € - pohľadávka voči daňovému
úradu ako preplatok na dani z príjmov zo závislej činnosti.
b/ finančný majetok:
Účet
261 - pokladnica
262 - peniaze na ceste
221 - Základný bežný účet
221 - Účet sociálneho fondu

18. Prehľad o podaných projektoch v roku 2011
- Žiadosť o dotáciu na starostlivosť o vojnové hroby
- Žiadosť o dotáciu na individuálne potreby obcí od MF SR

Suma v €
1,33
4 949,09
12,88

19. Záver
Chceme, aby po roku 2011 Obec Slavoška :
- patrila medzi hospodársky silné obce Rožňavského okresu
- mala vytvorené vhodné podmienky pre podnikateľské aktivity s orientáciu hlavne na
vidiecky cestovný ruch
- bola obcou mladých ľudí, ktorí si vážia starobu
- bola obcou s dobrou a fungujúcou infraštruktúrou, inžinierskymi sieťami
- bola obcou sebavedomých a vzdelaných ľudí s aktívnym prístupom k životu
- bola obcou chrániacou a zveľaďujúcou bohaté prírodné a kultúrne dedičstvo
- bola príjemnou obcou pre život – peknou, čistou, zdravou a bezpečnou
Táto výročná správa je vyhotovená za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011.
Účtovná závierka spolu s poznámkami bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na
Daňový úrad v Spišskej Novej Vsi v písomnej aj elektronickej forme v zákonom stanovenom
termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo
potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

Ján Jakubovský, starosta

V Slavoške dňa 19.05.2012

Vypracovala: Adriana Hricová Jančová

