Výročná správa
Obce
Slanská Huta
za rok 2011
Predkladá: Daniel Stančik, starosta obce
Vypracovala: Valéria Ivanová
Prerokovaná: Obecným zastupiteľstvom a vzatá na vedomie uznesením č. A/09/2012 dňa
29.06.2012
Spracovaná na základe § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
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Identifikačné údaje:
Názov:
Adresa:
tel. / fax:
e-mail:
web:
Okres:
IČO:
DIČ:
Právna forma:
prvá zmienka:
Rozloha obce:
Počet obyvateľov k 31.12.2011:
Kategória

Obec Slanská Huta
Obecný úrad Slanská Huta č. 68, 044 17 Slanec
055 / 6968342
slanskahuta@zoznam.sk
www.slanska.huta.szm.sk
Košice – okolie
00691330
2021261418
právnická osoba
1772
1416 ha
206
Spolu

Muži

Ženy

Vek od 0 – 3 rokov

8

3

5

Vek od 4 – 6 rokov

8

3

5

Vek od 7 – 14 rokov

17

6

11

Vek od 15 – 17 rokov

6

2

4

Vek od 18 – 60 rokov

125

64

61

Vek nad 60 rokov

42

15

27

Spolu

206

93

113

Základné orgány obce:
1. Obecné zastupiteľstvo
2. starosta obce
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali
v roku 2010 na obdobie 4 rokov v počte 5.
Poslanci obecného zastupiteľstva:
• Vendelín Fogaraš, Slanská Huta č. 40
• Peter Fogaraš, Slanská Huta č. 1
• Mária Hežeľová, Slanská Huta č. 22
• Anna Dziakova, Slanská Huta č. 72
• Martina Škapincova, Slanská Huta č. 82
Dňa 05.12.2010 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom zložili sľub poslanci,
ktorí boli zvolení dňa 27.11.2010 vo voľbách do orgánov samosprávy obcí na obdobie 4 rokov v počte 5.

Úvod, poloha obce: Obec Slanská Huta sa nachádza v Košickom kraji v juhovýchodnej časti okresu Košiceokolie v Slanských vrchoch, v členitom teréne. Atraktívne prírodné prostredie má značný rozvojový potenciál vo
vzťahu ku Košiciam, (vzdialenosť 27km) najmä čo sa týka rozvoja bývania a rekreačných aktivít, ale aj k
bližiemu okoliu - rekreačné využitie jazera Izra a sezónny priechod do Maďarska. Kataster obce s rozlohou
1416,7 ha leží v južnej časti Slanských vrchov v odlesnenej eróznej kotline potoka Terebľa vo výške 275-750 m
n.m. so stredom obce v 460 m n.m. V juhovýchodnej časti je v poli kruhových zosuvov jazero Izra s rozlohou
3,7 ha. Podnebie je mierne vlhké a mierne teplé. Celé katastrálne územie je pahorkatinové, pôda hnedá, ílovitá
kamenistá. V poraste lesov sa v prevažnej miere vyskytujú duby a buky. Pozdĺž potokov sa tiahnu najmä pásma
vŕb, vtáčieho hlohu a hlohu. Do katastra obce zasahuje chránené územie Malý Milič so skalnými stenami a
sutami. Vyskytujú sa tu lesné spoločenstvá dubovo-bukové. Predmetom ochrany sú aj rôzne druhy vtáctva, ktoré
tu hniezdia. Podľa pôvodnej rajonizácie urbanizácie SR bola obec Slanská Huta nestrediskovým sídlom vyššieho
významu v spádovom území Slanca. Táto spádovosť sa zatiaľ zachovala v základnom školstve a zdravotníctve,
vyššia vybavenosť pre obec sa nachádza v Košiciach.
História a kultúra: Obec Slanská Huta vznikla ako osada v chotári obce Nový Salaš. Vyvinula sa z kolónie
želiarov pracujúcich v sklárskych hutách na výrobu úžitkového skla. Prvá zmienka je z roku 1772. Až do svojho
osamostatnenia v roku 1880 patrila pod obec Nový Salaš. V rannom stredoveku obec patrila k panstvu Slanského
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hradu a v 18. storočí patrila grófovi Forgachovi, ktorý bol zemepánom v Slanci. V rokoch 1850 až 1918 obec
administratívne patrila k Slúžnovskému hradu v Ždani. Po viedenskej arbitráži v novembri 1938 obec ostala na
území Slovenska a nebola pričlenená k Maďarsku ako ostatné obce. Z toho obdobia pochádzajú aj
železobetónové bunkre v okolí obce. V roku 1945 bola obec pričlenená k okresu Košice-okolie, v roku 1960 k
okresu Trebišov a od júla 1968 je zasa súčasťou okresu Košice-okolie.
Prvá zmienka o obci je z roku 1772 Szalancz Huta. V ďalšom historickom vývoji sa názov obce menil
nasledovne:1808 Szalánczi Huta, 1920 Sálancká Huta, 1927 Slanská Huta. Po maďarsky sa obec úradne
nazývala Szalánchuta.
Obec patrila pod Abovsko-turniansku župu, okres Košice, Košický kraj. Po roku 1960 sa obec začlenila pod
okres Košice – vidiek, Východoslovenský kraj.
Obec vznikla v chotári Nového Salaša. Vyvinula sa z kolónie želiarov, pracujúcich v hutách. Doložená je 1772,
ako obec sa osamostatnila po 1880. Patrila panstvu Slanec. V roku 1828 mala 39 domov a 280 obyvateľov.
Za I. ČSR ( Československej republiky ) hlavným zamestnaním obyvateľov bolo poľnohospodárstvo a práca
v lesoch. JRD založili v roku 1950, 1960 zlúčené s JRD Nový Salaš. Časť obyvateľov pracuje v priemyselných
podnikoch v Košiciach.
V
obci
aktívne
pracujú
tieto
združenia:
Futbalový klub ŠTART Slanská Huta, ktorý momentálne hrá v III. triede okresných majstrovstiev okresu
Košice-okolie. Má 52 členov.
Dobrovoľný hasičský zbor Slanská Huta, ktorý dlhodobo dosahuje veľmi dobré výsledky v okresných, ale aj v
krajských súťažiach. Má 76 členov.
V súčastnosti sa v obci nenachádza žiadne školské zariadenie. Deti z obce navštevujú Základnú školu s
materskou školou v Slanci.
Zaujímavosti obce:
Obec Slanská Huta je s dátovaním o svojej prvej písomnej zmienke ( r. 1880 ) najmladšou obcou a svojou
nadmorskou výškou ( 490 m n.m. ) najvyššie položenou obcou v rámci slanského mikroregiónu. V katastri obce
sú dve chránené územia, a to Malý Milič a Veľký Milič. Do extravilánu obce patrí aj jazero Izra, ktoré je
atraktívnou oblasťou pre turistov aj cykloturistov z okolia. Ďalšími zaujímavými lokalitami sú Malá Izra,
Miličská skala alebo vrch Veľký Milič. Nad obcou prechádza červená medzinárodná turistická trasa EB, ktorá na
územie Slovenska prichádza z Čiech, prechádza do Poľska, opäť sa vracia na naše územie a pokračuje ďalej do
Maďarska. V rokoch 1937 - 1938 sa začali pozdĺž slovensko - maďarskej hranice stavať vojenské bunkre. V
blízkosti obce sa z nich ešte aj dnes nachádza 17 exemplárov v rôznom stave rozpadu.
Ďalšou atrakciou obce je chov muflónov, ktorým sa zaoberá rodina Héžeľová, a to už od roku 2002. Chov
začínali s tromi kusmi, ktoré si zaobstarali zo ZOO Kavečany. Dnes je ich počet 24, 14 oviec a 10 baranov.
Medializovaným prípadom bol príchod dvoch jahniat na tento svet na neskorú jeseň, a to Jesienky v októbri
2007 a Boriska v novembri 2007.
Symboly obce:
Erb obce Slanská Huta:.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu:
• Martina Urbanová
Hlavný kontrolór
Ing. Agáta Vysokajová, bytom Kuzmice, do funkcie schvaľuje OZ na obdobie 6 rokov. V roku 2011 hlavný
kontrolór pracoval v zmysle plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom.
Obec Slanská Huta 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 o potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z 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 aj 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. Darovanie
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nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú
činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec
môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo
svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre
trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
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.
Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do
prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec
použiť na ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho
rozpočtu.
Ďalšie 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 o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú
rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon 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 závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí
a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. Informácie v účtovnej
závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia individuálnej účtovnej
závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre
obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov.
Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie účtovných
výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky ako celku vrátane všeobecných
náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku
pozostávajúcu z prípravných prác, uzatvorenia účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky.
Prípravné práce sa uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy činností:
- inventarizáciu,
- kontrolu bilančnej kontinuity,
- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty,
- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok,
- kontrolu účtu výsledku hospodárenia,
- kontrola zaúčtovania odpisov,
- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia,
- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.
Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne:
- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov,
- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,
- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Obec Slanská Huta od 1.1.2009 účtovala v mene euro.
Inštitúcie v obci:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slanec, filiálka Slanská Huta kostol
Adresa: Slanská Huta
Tel. č.:
Správca: farnosť Slanec
rok založenia: 1990
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Obchodné prevádzky v obci
a) Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom:
− COOP Jednota, Slanská Huta

A) Vývoj obce ako účtovnej jednotky, stav, v ktorom sa nachádza, a významné riziká,
prípadne neistoty, ktorým je vystavená:
Obec v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, zabezpečuje v plnom rozsahu výkon
verejnej správy pre obyvateľov obce. Obec nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám,
ktoré by mohli viesť k zavedeniu prípadného ozdraveného režimu alebo nútenej správy.
Hospodárenie obce sa riadi rozpočtom schváleným obecným zastupiteľstvom na rozpočtový rok a
výhľadovým rozpočtom na ďalšie dva rozpočtové roky.
Obec v roku 2011 hospodárila následovne :
s príjmami obce:
•
bežné príjmy
•
kapitálové príjmy
s výdavkami obce:
•
bežné výdavky
•
kapitálové výdavky

122381,54
60740,54
61641,00
346888,57
60732,35
286156,22

Hospodárenie obce v roku 2011 upravovali finančné operácie v tomto členení:
príjmové v sume
228937,27
výdavkové v sume
3477,29
Obec v oblasti životného prostredia v roku 2011 zrealizovala tieto aktivity:
 separovaný zber odpadu
V oblasti zamestnanosti vytvorila podmienky pre príchod zamestnávateľov:
 nevytvorila žiadne podmienky z kapacitných dôvodov

B) Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje
výročná správa:

Obec ako účtovná jednotka nezaznamenala po skončení účtovného obdobia udalosti osobitného významu.

C) Predpokladaný budúci vývoj v činnosti obce:
Obec bude v budúcom období pokračovať v súlade s platnou právnou úpravou v plnení svojich úloh vo výkone
verejnej správy na svojom území. Pritom predpokladáme prechod niektorých nových kompetencií štátu na
obec. Obec v prípade ich prechodu je spôsobilá zabezpečiť ich výkon, ak spolu s kompetenciami obdrží aj
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v potrebnej výške.

D) Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja:
Obec nie je zameraná na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, preto v hodnotenom roku na túto činnosť
nevynakladala žiadne finančné prostriedky.

E) Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov a obchodných podielov .
Obec v roku 2011 nenadobudla žiadne vlastné akcie ani akcie od iných subjektov. Taktiež nenadobudla ani
žiadne dočasné listy a obchodné podiely.

F) Hospodárske výsledky obce a návrh na vysporiadanie dosiahnutého výsledku
hospodárenia.
a) hospodárske výsledky:
Výnosy celkom:
z toho:

riadok VZS
134

65398 €
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

tržby za vlastné výkony a tovar
aktivácia
zmena stavu vnútroorganizačných zásob
daňové a colné výnosy
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti
finančné výnosy
mimoriadne výnosy
výnosy z transferov a rozpočtových príjmov

65
74
69
79
83
91
96
100
109
124

Náklady celkom:

64

z toho:
spotrebované nákupy
služby
osobné náklady
ostatné náklady na prevádzku
odpisy dlhodobého majetku
rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
finančné náklady
mimoriadne náklady
náklady na transfer

482
0
0
51383
9777
1913
0
4
224
1615
78366 €

1
6
11
21
30
31
36
40
49
54

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Výsledok hospodárenia:(strata, +zisk )

138

4999
17004
31630
218
12555
2047
0
9528
0
275
- 12969 €

b) vysporiadanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku:
Dosiahnutý hospodársky výsledok uvedený v predchádzajúcej časti bude preúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

G) Organizačné zložky v zahraničí:
Obec nemá organizačnú zložku v zahraničí.

H) Správa cenných papierov:
Obec v roku 2011 vlastnila cenné papiere VVS a.s. v celkovej hodnote 48 795 €.

V Slanskej Hute, dňa 15.06.2012

............................................
Daniel Stančik
starosta obce
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