Individuálna výročná správa
Obce Muránska Lehota
za rok 2014

Miloslav Marčák
starosta obce
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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
2014 bol pre obec a obecný úrad náročný, pracovný a volebný. 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 Lehota za rok 2014, 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:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán obce:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:

Obec Muránska Lehota
Muránska Lehota 89, 049 01 Muráň
00328561
Miloslav Marčák, starosta obce
058/4882031
obecmurlehota@stonline.sk
www.muranskalehota.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:
Miloslav Marčák
Zástupca starostu obce:
Mgr. Andrea Marčáková
Hlavný kontrolór obce:
Ing. Ján Piatko

3

Obecné zastupiteľstvo:
Poslanci:
-do 11.12.2014
Martin Čerpák
Milan Hoďák
Miroslav Hoďák
Mgr. Andrea Marčáková
Miloš Senko
-od 11.12.2014
Peter Dacho
Milan Hoďák
Mgr. Andrea Marčáková
Miloš Senko
Tibor Vavrek
Komisie:
=do 11.12.2014
-Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Muránska
Lehota
-Komisia pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Muránska Lehota
-Ústredná inventarizačná komisia
=od 11.12.2014
-Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Muránska
Lehota
-Komisia pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Muránska Lehota
-Ústredná inventarizačná komisia
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.
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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.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce:
-juhovýchodná časť Slovenského Rudohoria
-katastrálne územie Muránska Lehota
Susedné mestá a obce: Muráň, Muránska Huta, Muránska Dlhá Lúka, Revúca.
Celková rozloha obce: 786 ha
Nadmorská výška: Nadmorská výška v strede obce je 388 m n. m., v chotári 360 - 955 m n. m.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: 25 obyvateľov/km2, 197 obyvateľov (k 31.12.2014)
Národnostná štruktúra: slovenská = 90,73 %, česká = 0,49 %, maďarská = 1,46 %, ostatné
a nezistené = 7,32 % (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011).
Vývoj počtu obyvateľov: od roku 2001(249) je zaznamenaný pokles.
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci:
K 31.12.2014 bolo evidovaných 29 nezamestnaných obyvateľov, čo predstavuje 25,89 % z
obyvateľov obce v produktívnom veku.
Nezamestnanosť v okrese:
Za december 2014 bolo v Revúckom okrese evidovaných 6 441 uchádzačov o zamestnanie, čo
predstavuje 26,82% nezamestnaných.
Vývoj nezamestnanosti od začiatku roku 2014 má klesajúcu tendenciu.
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5.4. Symboly obce
Erb obce: bol posúdený v Heraldickej komisii Ministerstva vnútra SR a bol schválený
Obecným zastupiteľstvom v Muránskej Lehote dňa 09.03.2007 uznesením číslo 12/2007.
Erb obce Muránska Lehota má takúto podobu: v červenom poli štítu na troch zelených
kopcoch na zelenej pažiti strieborný (biely) baran so zlatými (žltými) rohami, nad ním
strieborná (biela) píla, nôž na šindle a valaška so zlatými (žltými) násadami.
Vlajka obce:
Vlajka obce Muránska Lehota: pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej,
zelenej, bielej, červenej, žltej, zelenej, bielej a červenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená
je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce :
Pečať obce Muránska Lehota: tvorí erb obce s kruhopisom „SIGILUM LIHOTKA 1675“ .
5.5. Logo obce: Obec Muránska Lehota
5.6. História obce
Obec Muránska Lehota vznikla v roku 1453.
Obec sa nachádza na úseku cesty z Muráňa do Tisovca. Leží na juhovýchodnej strane
Slovenského Rudohoria, na nive, v doline Lehotského potoka. Nadmorská výška v strede obce
je 388 m n. m., v chotári 360 - 955 m n. m. Chotár je prevažne nižšia hornatina, ktorá klesá na
juhu a juhozápade do vrchoviny zalesnenej bukovým lesom. Celý kataster obce je v ochrannom
pásme NP Muránska planina.
Obec vznikla počas valaskej kolonizácie Jelšavského panstva, pravdepodobne v polovici 15.
storočia. Od 16. storočia sa stala súčasťou majetku pánov Muránskeho hradu. Názov obce je
doložený z roku 1453 ako Lehota, z roku 1551 ako Lehota Maior, z roku 1573 ako Lehotka,
Lehotta Maior et Minor, z roku 1672 ako Murany Lehota, z roku 1773 ako Muranska Lehota.
Roku 1553 mala 6 usadlostí. Obyvatelia sa zaoberali chovom oviec pričom niektorí z nich
vlastnili 300 - 400 kusov. V roku 1713 žilo v obci len 6 rodín. V priebehu šiestich desaťročí
(1773) žilo už v obci 16 sedliakov a 15 želiarov. V roku 1828 mala obec 43 domov a 481
obyvateľov. Hlavným zamestnaním obyvateľov v 18. a 19. storočí bolo uhliarstvo, výroba
šindľov a práca v blízkych hámroch. Časť obyvateľstva počas žatvy odchádzala za prácou na
Dolnú zem. Za prvej Československej republiky sa počet obyvateľov ustálil a pohyboval v
rozpätí 350-470 osôb. Hlavným zdrojom obživy bola práca v lesoch, košikárstvo, tkáčstvo a
kováčstvo. Obec bola rozdelená na časti Hlinisko, Pažiť, Príslop. Tieto pomenovania majú
podľa toho, čo sa v ktorej časti robilo alebo stalo a používajú sa dodnes.
5.7. Pamiatky
- rímsko-katolícky kostol z r. 1826 vyzdobený ručne vyrezávanými sochami neznámych
majstrov
5.8. Významné osobnosti obce
- Mikuláš Senko – zakladateľ folklórneho súboru VRŠATEC
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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.
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 – Deň matiek, MDD, Deň úcty k
starším

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 COOP Jednota
- Pohostinstvo PARLAMENT
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.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový, schodok bol
hradený z rezervného fondu.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2013 uznesením č.
134/2013
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:
- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2014 starostu obce dňa 31.03.2014
- druhá zmena schválená dňa 29.06.2014 uznesením č. 150/2014
- tretia zmena schválená dňa 16.08.2014 uznesením č. 160/2014
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4/2014 starostu obce dňa 29.09.2014
- piata zmena schválená dňa 13.11.2014 uznesením č.168/2014
- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 6/2014 starostu obce dňa 18.12.2014
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014

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
subjektivitou

Rozpočet obce

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2014

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

46190,00

55692,00

56222,71

100,95

42990,00
0,00
3200,00
žiadne

51137,00
0,00
4555,00
žiadne

51692,90
0,00
4529,81
žiadne

101,09
0,00
99,45
žiadne

46190,00

55692,00

52894,06

94,98

42990,00
320,00
0,00
žiadne

51137,00
4555,00
0,00
žiadne

48364,25
4529,81
0,00
žiadne

94,58
99,45
0,00
žiadne

0,00

0,00

3328,65

-
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
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
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

51692,90
51692,90
0,00

48364,25
48364,25
0,00

3328,65
0,00
0,00
0,00

4529,81
4529,81
0,00

-4529,81
-1201,16
0,00
-1201,16
4529,81
0,00

4529,81
56222,71
52894,06
3328,65
0,00
3328,65

Schodok rozpočtu v sume 1201,16 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný :
- z finančných operácií
1201,16 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 4529,81 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1201,16 EUR
- navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu
3328,65 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 3328,65 EUR.
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7.3. Rozpočet na roky 2015 – 2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2014
56222,71

Rozpočet na
rok 2015
44199,00

Rozpočet
na rok 2016
43199,00

Rozpočet
na rok 2017
43199,00

51692,90
0
4529,81
žiadne

44199,00
0
0
žiadne

43199,00
0
0
žiadne

43199,00
0
0
žiadne

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2014
52894,06

Rozpočet na
rok 2015
44199,00

Rozpočet
na rok 2016
43199,00

Rozpočet
na rok 2017
43199,00

48364,25
4529,81

44199,00
0

43199,00
0

43199,00
0

0
žiadne

0
žiadne

0
žiadne

0
žiadne

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

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

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Predpoklad
rok 2015

Predpoklad
rok 2016

103696,73 106038,39 106165,48 106344,24
70903,27

74111,04

75111,04

76289,30

0,00

0,00

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

22113,97

25321,74

26321,74

27500,00

Dlhodobý finančný majetok

48789,30

48789,30

48789,30

48789,30

Obežný majetok spolu

31952,93

31059,70

30254,44

29254,94

Zásoby

0,00

0,00

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

0,00

0,00

54,89

194,98

150,00

150,00

31898,04

30864,72

30104,44

29104,94

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

0,00

0,00

840,53

867,65

800,00

800,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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8.2 Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Predpoklad
rok 2015

Predpoklad
rok 2016

103696,73 106038,39 106165,48 106344,24
102270,66

102408,64

102185,48

102194,24

-5,76

-5,76

-5,76

-5,76

0,00

0,00

0,00

0,00

102276,42

102414,40

102191,24

102200,00

874,90

3240,75

3380,00

3650,00

238,00

278,00

280,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,38

119,64

100,00

100,00

550,52

2843,11

3.000,00

3.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

551,17

389,00

600,00

500,00

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- za vypracovanie projektovej dokumentácie na miestnu komunikáciu vo výške 2.000,00
€. (042)
- nákup výpočtovej techniky vo výške 1554,33 € a prevádzkových strojov, prístrojov
zariadení vo výške 975,48 € (028)
8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Stav
k 31.12 2013

Stav
k 31.12 2014

Pohľadávky do lehoty splatnosti

14,75

145,50

Pohľadávky po lehote splatnosti

7418,11

7427,45

Stav
k 31.12 2013

Stav
k 31.12 2014

Záväzky do lehoty splatnosti

636,90

2962,75

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

8.4 Záväzky
Záväzky

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- výrazný nárast pohľadávok je z toho dôvodu, že evidujeme preplatok za zemný plyn za
rok 2014,
- výrazný nárast záväzkov je spôsobený tým, že záväzky za rok 2014 – voči
dodávateľom, voči zamestnancom, voči poisťovniam a daňovému úradu boli uhradené
v roku 2015.
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9. Hospodársky výsledok za rok 2014 – vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

62902,56

52523,94

53044,00

55544,00

50 – Spotrebované nákupy

9173,19

6267,14

7000,00

7200,00

51 – Služby

8569,02

9700,00

7500,00

7700,00

40153,82

31373,05

35000,00

37000,00

53,12

51,04

65,00

65,00

1530,42

2698,51

1000,00

1100,00

2601,63

1600,04

1700,00

1700,00

789,32

765,07

777,00

777,00

0

0

0,00

0,00

31,50

68,60

0,00

0,00

0,54

0,49

2,00

2,00

61346,14

54653,56

55573,00

55573,00

60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

1105,00

1040,40

1200,00

1200,00

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

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

44022,60

43861,88

47500,00

47500,00

1441,48

997,17

1650,00

1650,00

438,00

2789,15

220,00

220,00

3,26

3,05

3,00

3,00

0

0

0,00

0,00

14335,80

5961,91

5000,00

5000,00

-1556,42

2129,62

2529,00

29,00

Názov
Náklady

52 – Osobné náklady
53 – Služby
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

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

Predpoklad
rok 2015

Predpoklad
rok 2016
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Hospodársky výsledok kladný v sume 2129,62 € 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 je spôsobený poklesom spotrebných
nákupov, osobných nákladov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2014 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny –
Revúca
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny –
Revúca
Okresný úrad –
Rimavská Sobota
Okresný úrad –
Rimavská Sobota
Okresný úrad –
Rimavská Sobota
Ministerstvo vnútra
SR, Centrum podpory,
Banská Bystrica
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Bratislava
Recyklačný fond,
Bratislava

Účelové určenie grantov a transferov
52a Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej
služby – spolufinancovanie z ESF a ŠR

Suma prijatých
prostriedkov v €
138,72
24,48

50 j – spolufinancovanie z ESF a ŠR

2147,28
378,96

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

1.230,00

Voľby do orgánov samosprávy obcí

540,85

Voľby do Európskeho parlamentu

727,98

Prenesený výkon štátnej správy na úseku
životného prostredia

18,37

Prenesený výkon štátnej správy na úseku registra
obyvateľstva

64,68

Príspevok z Recyklačného fondu za separovaný
128,00
zber odpadu
Ministerstvo dopravy Cestná doprava a pozemné komunikácie
–
8,47
výstavby a regionál- prenesený výkon štátnej správy
priamo na stavebný
neho rozvoja, Sekcia
rozpočtu a financova
nia, Bratislava
Ministerstvo dopravy
výstavby a regionálneho rozvoja, Sekcia
rozpočtu a financova
nia, Bratislava
Úrad
Banskobystrického
samosprávneho kraja

úrad išlo

Na stavebnú činnosť – prenesený výkon štátnej
správy

14. Okresný turistický zraz seniorov

182,28
priamo na stavebný
úrad išlo

562,59

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
- obec prijala transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca na podporu rozvoja
miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2526,24
€.
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- obec prijala z Okresného úradu Rimavská Sobota transfery na voľbu prezidenta SR, voľby do
orgánov samosprávy obcí a voľby do Európskeho parlamentu spolu vo výške 2498,83 €.
- obec prijala z Banskobystrického samosprávneho kraja transfer na akciu 14. Okresný
turistický zraz seniorov vo výške 562,59 €
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2014 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie právnickým osobám alebo
fyzickým osobám – podnikateľom.
10.3 Významné investičné akcie v roku 2014
V roku 2014 obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu miestnej
komunikácie.
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- rekonštrukcia miestnej komunikácie
- realizácia širokopásmového internetu
- oplotenie obecného pozemku pri cintoríne (vybudovanie parkovacích miest)
- vybudovanie parkovacích miest v obci
- vybudovanie ubytovacích kapacít turistickej kategórie v budove obecného úradu
- vybudovanie viacúčelového ihriska
- vybudovanie oddychovej zóny pri vstupe do obce
- vybudovanie obecnej tržnice
- vysporiadanie pozemkov pre domovú výstavbu
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
-žiadne.
V Muránskej Lehote 03.06.2015

Vypracovala: Mgr. Iveta Tomiová

Miloslav Marčák
starosta obce
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