OBEC ZVOLENSKÁ SLATINA
SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina

Konsolidovaná
Výročná správa obce
za rok 2016
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1. Základná charakteristika Obce Zvolenská Slatina
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá 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.
1.1 Geografické údaje
Geografická rozloha obce : 1389 ha
Nadmorská výška: najnižší bod 290 m
najvyšší bod 396 m
Susedné mestá a obce : Zvolen, Vígľaš, Očová, Lieskovec, Zolná
Nadmorská výška : najnižší bod 290 m
najvyšší bod 396 m
1.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 2833
Národnostná štruktúra : podľa posledného sčítania
- slovenská
- maďarská
- rómska
- česká
- poľská
- iná
- nezistená
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : katolícka cirkev
evanjelická cirkev
Vývoj počtu obyvateľov :
Ukazovateľ

Rok

Počet obyv. 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015

2016

k 31.12.

2807

2839

2812

2803

2833

2754 2776 2765 2771 2803

Z hľadiska členenia obcí podľa veľkostnej štruktúry patrí obec do kategórie od 2000 do 4999
obyvateľov. Priemerná hustota osídlenia obce pri katastrálnej výmere 45 940 km
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je 58

obyvateľov/km2 (priemerná hustota osídlenia okresu je 89 obyvateľov/km2.
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1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 12,06
Nezamestnanosť v okrese : 9,06
Vývoj nezamestnanosti :
Obec Zvolenská Slatina

RMN v %
K 31.12.2015

2016

Okres Zvolen spolu

14,20

12,77

január

14,58

12,77

február

14,20

12,77

marec

14,12

10,31

apríl

14,20

10,09

máj

13,51

9,87

jún

13,21

9,87

júl

12,90

9,72

august

12,75

9,76

september

12,70

9,29

október

12,56

9,23

november

12,21

9,17

december

12,06

9,06

1.4 Symboly obce
Erb obce, Vlajka obce, Pečať obce
Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať
pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka
obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby
môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.
Právo na vlastné symboly má aj časť obce. Ustanovenia tohto zákona o používaní symbolov
obce sa rovnako vzťahujú aj na časť obce, ktorá vykonáva územnú samosprávu.
Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu
miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.
Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia,
oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.
Obec predkladá ministerstvu návrh na zápis symbolov obce do Heraldického registra
Slovenskej republiky
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1.5 Logo obce

1.6 História obce: Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1263
Zvolenská Slatina leží vo Zvolenskej kotline v doline Slatinského potoka, čo je pravo-brežný
prítok Slatiny. Patrí medzi najstaršie obce nielen v okrese Zvolen, ale i na Slovensku. Prvá
písomná zmienka je z roku 1263. Tá však spomína len rieku Slatinu. Písomná zmienka o obci
pochádza až z roku 1332. Najstaršie pamiatky o osídlení obce sú z mladšej doby bronzovej.
Obec vznikla v 12. alebo 13. storočí na staršom slovanskom osídlení – ľudu lužickej kultúry, o
čom svedčia archeologické nálezy. Na začiatku 14. storočia bola už strediskom cirkevného
života. Slatinský chotár bol veľmi rozsiahly. Na jeho území vznikol hrad Vígľaš, preto bola
Slatina prirodzeným centrom Vígľašského panstva.
Prvý názov obce bol “SANCTA CRUX DE SOLIO” (Svätý kríž pri Zvolene). Ďalšie
pomenovania – Zalatna, Zalatna Zolienzis, Veľká Slatina a od roku 1927 nesie názov
Zvolenská Slatina. Do tohto roku bola Zvolenská Slatina aj sídlom veľko-slatinského okresu.
Dejiny obce sú bohaté na udalosti i na osobnosti z rôznych oblastí. Napríklad v roku 1918 sa vo
Zvolenskej Slatine na svojej ceste zastavil prezident USA Wilson. Krátko po vzniku I. ČSR v
roku 1921 prezident T.G. Masaryk a hneď po skončení II. sv. vojny i prezident E. Beneš. Z
udalostí najviac do diania v obci zasiahli I. a II. sv. vojna a SNP.
Medzi najvýznamnejších rodákov v obci patria:
Ján Bahýľ /vynálezca vrtuľníka/, Terézia Vansová /spisovateľka/, Mikuláš Moyzes st.
/hudobný skladateľ/, Ján Kulich /akademický sochár/, Rinaldo Oláh /huslista a primáš/, Mária
Ďuríčková /spisovateľka/, Štefan Martin Sokol /scenárista, dramatik, publicista/ a iní. Medzi
významných dejateľov pôsobiacich v obci patrili: Samuel Medvecký /evanjelický farár, otec
Terézie Vansovej/, Ján Alexander Fábry/evanjelický farár, spisovateľ/, Viliam Figuš Bystrý
/učiteľ, hudobný skladateľ/, Ján Ďateľ /rímskokatolícky farár/.
Medzi najvýznamnejšie pamätné objekty v obci patria oba kostoly, zrekonštruovaná sýpka,
ktorá bola vyhlásená za kultúrnu pamiatku a rodinný dom s hospodárskou budovou z roku
1880, rovnako vyhlásený za kultúrnu pamiatku ako doklad vývoja ľudovej architektúry
regiónu.
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Veľmi významné sú aj pamätníky a pamätné tabule v obci
Podstavec s bustou M.R. Štefánika, Pamätník padlých v I. a II. sv. vojne “Plačúca matka”
Busta Terézie Vansovej v pamätnej izbe, Pamätná izba Terézie Vansovej

Pamätná tabuľa na rodnom dome Márie Ďuríčkovej, Pamätná tabuľa na budove ZŠ, Pamätná
tabuľa na rímskokatolíckej škole a fare, Pamätná tabuľa v evanjelickom kostole, Pamätná
tabuľa na budove obecného úradu.
Pamätihodnosťou je aj židovský cintorín. V roku 1941 žilo v obci ešte 13 židovských osôb, v
súčasnosti žiadna. Cintorín, o ktorý sa dlhé roky nikto nestaral, padol za obeť zlodejom a
vandalom. Mnoho náhrobných kameňov bolo ukradnutých, múr, ktorý pôvodne siahal do
výšky 1,5 metra bol rozobratý a kamene použité na stavbu domov.

V obci sa nachádza aj najstaršia a najväčšia bryndziareň na svete, ktorá bola založená rodinou
Molecovou v roku 1797.
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Významné osobnosti
Rodisko:
Karol Badáni (29. 3. 1910 – 30. 9. 1970), herec a režisér
Mikuláš Moyzes (6. 12. 1872 – 2. 4. 1944), hudobný skladateľ
Terézia Vansová (18. 4. 1857 – 10. 10. 1942), spisovateľka
Pôsobisko:
Ján Ďateľ (1847 – 1928), cirkevný spisovateľ

Súčasnosť
Zvolenská Slatina sa nachádza na území Banskobystrického samosprávneho kraja v regióne
Podpoľanie. Rozprestiera sa v údolí rieky Slatina, na rovine slatinskej kotliny. Obklopujú ju
pohoria Poľany a Javoria. V blízkosti obce sú kopce Šamilovec, Gorovec, Háj, Babia strana a
Sitárka. Zvolenská Slatina má rozlohu 4594 ha a leží v nadmorskej výške 341 m.
V súčasnosti má Zvolenská Slatina 2803 obyvateľov. V obci je rozvinutá občianska
vybavenosť. Nachádza sa tu Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej, Základná
umelecká škola, Domov dôchodcov a sociálnych služieb “Slatinka”, pošta, zdravotné
stredisko, lekáreň, bankomat Slovenskej sporiteľne, knižnica, kino, kultúrny dom, galéria Jána
Kulicha, športoviská a viacero podnikateľských subjektov z rôznych odvetví.
Možnosti oddychu a zábavy tiež poskytujú aj pohostinstvá, reštaurácie a kaviarne, z ktorých
Penzión Zlatý dukát ponúka pre návštevníkov obce aj ubytovanie.
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1.7 Pamiatky: Pamätná izba Terézie Vansovej, Galéria sochára Jána Kulicha
1.8 Významné osobnosti obce:

Terézia Vansová /1857-1942/ – spisovateľka, redaktorka
Narodila sa v rodine ev. farára Samuela Medveckého a Terézie, rod. Langeovej, vo Zvolenskej
Slatine /Veľká Slatina/ dňa 18. apríla 1857 spolu s bratom Ďurkom ako 7. dieťa. Rodina
Medveckých žila čulým národným slovenským životom. Na fare u Medveckých sa často
stretávali naši významní národovci minulého storočia. Toto rodinné ovzdušie sa neskôr
odrazilo i v literárnej tvorbe spisovateľky.
Prvé základy vzdelania získala Terézia Medvecká od svojho otca. Po vychodení ľudovej školy
v rodisku, v dvanástom roku, ju rodičia dali na výchovu do dievčenskej školy v Banskej
Bystrici, kde sa rok zdokonaľovala v štúdiu cudzích jazykov, najmä nemčiny. Ďalší rok potom
prežila v maďarskom ústave v Rimavskej Sobote. Tým sa jej štúdium na školách skončilo. Na
jej ďalší vývin vplývali aj dlhšie pobyty u sestier vo Zvolene, Nižnom Skálniku a v
Drienčanoch a chýbajúce vedomosti si dopĺňala i samovzdelávaním. Nebolo to ľahké, pretože
po návrate do rodičovského domu boli na prvom mieste domáce práce, až po ich vykonaní
mohla siahnuť za knihou. Veľmi skoro sa začala zaoberať myšlienkou stať sa spisovateľkou.
Ako 18-ročná /1875/ sa vydala za ev. farára Jána Vansu, s ktorým odchádza na jeho chudobnú
farnosť do Lomničky na Spiši. Tu sa jej narodilo i zomrelo jediné dieťa – syn. Svoju bolesť
vyliala do nemecky napísanej básne.
V januári 1882 Vansovci sa presťahovali na Pílu pri Tisovci, do rodiska Jána Vansu. Tu prežili
30 rokov naplnených intenzívnou prácou pre pozdvihnutie hospodárskeho a kultúrneho života
gemerského ľudu. V národne živom ovzduší neďaleko Tisovca sa Terézia Vansová
zúčastňovala na mnohých spoločenských, kultúrnych a literárnych podujatiach. Jej úsilie
vyvrcholilo vydávaním a redigovaním Dennice /od r. 1898/, ktorá bola prvým slovenským
ženským časopisom. Vo svojej aktivite pokračovala aj v Banskej bystrici, kam sa presťahovali
v roku 1911 po manželovom penzionovaní. Po mužovej smrti /1922/ sa Vansová so zvýšenou
energiou dala do ďalšej práci. Svojimi príspevkami zásobovala časopis Živenu a v roku 19201924 pracovala ako redaktorka Slovenskej ženy.
S menom Terézie Vansovej sú úzko späté začiatky slovenského ženského hnutia. Aktívne
pracovala v prvom spolku slovenských žien – Živene. Od roku 1894 vykonávala funkciu jej
predsedníčky.
Umrela v pomerne vysokom veku, 85-ročná, 10.10.1942 v Banskej bystrici, kde je aj
pochovaná na ev. cintoríne, zanechajúc nám i budúcim pokoleniam svoj odkaz – rozsiahle
literárne dielo.

Mária Ďuríčková – 29.09.1919 – 15.03.2004
Spisovateľka Mária Ďuríčková, občianskym menom Masaryková, rodená Piecková sa narodila
v roľníckej rodine 29.09.1919 vo Veľkej Slatine /teraz Zvolenská Slatina/. Ľudovú školu a tri
ročníky meštianky vychodila v rodisku. Meštianku dokončila vo Zvolene učiteľský ústav
maturitou v Lučenci /1938/. V roku 1947-49 študovala popri zamestnaní na Pedagogickej
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fakulte v Bratislave kombináciu slovenský jazyk – ruský jazyk. Štúdiá nedokončila, učila na
rôznych dedinských, lazníckych a mestských školách: v Hornom Tisovníku, Žitnej, Omastinej,
Humennom a v Bratislave, kde žila. Roku 1951 sa stala šéfredaktorkou časopisu Družba a roku
1952 časopisu Zornička. Od roku 1954 bola redaktorkou vydavateľstva Mladé letá a v roku
1969-70 šéfredaktorkou obnoveného Slniečka. Od roku 1971 bola profesionálnou
spisovateľkou.
Mária Ďuríčková si zvolila spisovateľské meno po dievčenskom mene svojej matky. Bola
vdovou po popravenom účastníkovi odboja v SNP, učiteľovi Vojtechovi Masarykovi z
Uhrovca, a vychovala jedného syna.
Publikovať začala v roku 1951 v časopisoch Zornička a Ohník a o tri roky neskôr knižne
debutovala veršovanou Rozprávkou o dedovi Mrázovi /1954/ Naplno sa prejavila ako autorka
kníh pre deti a ako zberateľka a upravovateľka ľudovej slovesnosti. Mária Ďuríčková sa vo
svojej pôvodnej tvorbe, redaktorskej práci, upravovateľskej i prekladateľskej činnnosti
orientovala na citlivé zaznamenanie životných zážitkov detí dospievajúcej mládeže. Ako
neobyčajne vnímavá pozorovateľka životných javov svojho okolia vie veľmi poeticky a s
humorným ladením premeniť typické školské námety na čarovné a pôvabné príbehy. Počas
doterajšieho života vytvorila dielo, v ktorom hranice medzi reálnym a fantastickým nie sú
vyhranené a neprekročiteľné, skôr naopak, zámerne sa približujú.
Vo viacerých svojich literárnych dielach, najmä historického charakteru, zachytila a stvárnila
životne pravdivý a umelecký obraz našich dejín.
Pôvodnou tvorbou sa jej literárna činnosť nevyčerpáva. Popri redaktorskej a upravovateľskej
práci zostavila niekoľko výberov a zborníkov. Z prekladateľskej činnosti sú známe najmä
preklady Nosovových kníh o Nevedkovi a ruské rozprávky ako Bohatier Kremienok,
Sedemfarebný kvietok a iné, ktoré svedčia o jej majstrovskom ovládaní jazyka. Známa je aj jej
scenáristická práca v Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii.
Jej knihy Dunajská kráľovná a Krása nevídaná sú zapísané v čestnej listine Hansa Christiana
Andersena.
Za svoju tvorivú prácu a pevné ľudské postoje dostala viacero verejných ocenení, akými boli
Cena Fraňa Kráľa za literatúru od Ministerstva kultúry, Cena Zväzu slovenských spisovateľov.
Bola štvornásobnou držiteľkou Ceny vydavateľstva Mladé letá, ďalej nositeľkou Ceny
medzinárodného televízneho festivalu v španielskom Gijone za dielo Kľúče od mesta , ďalej
európskej ceny za detskú literatúru Privincie di Trento v talianskej Padove a za knihu Zlatá
brána, kde súčasne obdržala aj hlavnú cenu detskej poroty festivalu. Za celoživotné literárne
dielo jej Nadácia Matice slovenskej udelila prestížnu Cenu Jozefa Cígera – Hronského, ktorú
po prvý raz dostala žena, spisovateľka.
Jej diela spája tri generácie čitateľov. Odkedy vstúpila do literatúry vyšli jej knihy vo viac ako
miliónovm náklade. Jej knihy vyšli v 21 jazykoch v Európe a v Japonsku a viaceré boli
spracované do filmovej a televíznej podoby.
Mária Ďuríčková sa podstatnou mierou pričinila o zdravý vývoj mladých čitateľov najmä na
Slovensku, učila ich milovať svoju vlasť, rodný kraj a láskou poprepletanou humorom a
fantáziou smerovať ich k životným pravdám.
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Ján Bahýľ – 1856-1916
Na Slovensku sa na prelome 19. a 20. storočia zaradil medzi konštruktérov vrtuľníkov Ján
Bahýľ, ktorý svojimi pokusmi predbehol najmenej o štyri roky prvých priekopníkov s
motorovými vrtuľníkmi skutočnej veľkosti – Francúzov.
Náš slávny vynálezca vrtuľníka Ján Bahýľ sa narodil 25. mája 1856 vo Zvolenskej Slatine v
rodine chudobného roľníka Martina Bahýľa a matky Zuzany rod. Chovancovej..
Po skončení základnej školy v rodnej obci pokračoval na strednej škole Banskej akadémii v
Banskej Štiavnici, kde ho zaujal technický smer. Tam aj v roku 1869 maturoval a získal diplom
technického kresliča. Po štúdiách nasledovala vojenská služba. Rok slúžil v Lučenci a ďalší rok
v Komárne, kde podal niekoľko podnetných technickým námetov a zlepšení pre uhorskú
armádu v odbore techniky a stavebníctva. Všimli si to aj jeho nadriadení dôstojníci a tak ho
zaradili do technického štábu, kde ho poverovali dôležitými a zložitými technickými a
stavebnými úlohami. Umožnili mu tiež štúdium na Vojenskej akadémii vo Viedni, ktorú v
rokoch 1871-1876 s úspechom absolvoval a vyradili ho na hodnosti poručíka.
Ani na štúdiách však neprestal myslieť na sen svojho detstva – zostrojiť lietajúci stroj, ktorý by
sa priamo z miesta vzniesol k oblohe.
V rokoch 1876/1878 slúžil ako vojenský staviteľ vo Ľvove a Krakove, kde prišiel na myšlienku
zaradiť do armády prostriedok, ktorý by bol mobilný v rozličných terénoch, mohol by strieľať
na všetky strany, mohol by prepravovať strelivo i materiál. Jeho myšlienka však nenašla
pochopenie vo vedení štábu
V rokoch 1880-1890 pôsobil v Charkove, Petrohrade a Kyjeve. Tam pracoval na projektoch
vojenských objektov a opevnení. realizoval niektoré svoje vynálezy, na ktoré dostal i patenty
od rakúskeho cisára. Niektoré vynálezy boli z oblasti hydrauliky. Zostrojil tiež parný tank
pomocou vlastných finančných prostriedkov, ktoré si sám nasporil a s úspechom ho vyskúšal
pred zrakmi ruskej armády. ruská armáda vynález odkúpila a tak mu získané finančné
prostriedky umožnili venovať sa vynálezom z oblasti vzduchoplavebnej tehniky.
V rokoch 1890-1891 pôsobil v Dubrovníku, kde projektovali mnohé vojenské objekty a
opevnenia a viedol ich stavbu.
V roku 1892 sa v Bratislave oženil s Rozáliou Schwanzerovou, dcérou zámožného
vinohradníka z Rače. V manželstve sa im narodili tri deti, dve dcéry Frida a Vilhelmína a syn
Gustáv, ktorý zomrel 4.6.1978 ako 83-ročný v Bratislave.
V rokoch 1892-1895 pôsobil v juhoslovenskom Trebeníku, kde sa zaoberal konštrukciou
mnohých vynálezov. Roku 1894 zostrojil vznášacie balóny kombinované so vzdušnou
turbínou, ktoré úspešne vyskúšal a dostal na ne patenty. Hlavným jeho cieľom bolo zostrojiť
lietajúci stroj, ktorý by sa pomocou vztlakových vrtúľ vzniesol priamo z miesta do výšky. Jeho
hlavná myšlienka, konštrukcia vrtuľníka s dvoma stupňami štvorlistových ružíc, s motorickým
pohonom na benzín začala sa plniť a dokončil ju v Bratislave. Od cisára Františka Jozefa I.
dostal 13.8.1895 patentnú listinu č. 392 konštrukčne zlepšený vrtuľník postavil v roku 1901, na
ktorom sa vzniesol viackrát do výšky pol metra. V roku 1903 sa vzniesol do výšky 1,5 m a
5.5.1905 sa vynálezca na svojom stroji vzniesol do výšky 4 metrov a preletel 1500 metrov.
Tento pokus zaprotokolovala aj Medzinárodná vzduchoplavebná organizácia. Po roku 1900 mu
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udelili 17 patentov na rôzne vojenské a iné technické vynálezy, a to už spomínaný vrtuľník
poháňaný benzínovým motorom, ba dokombinovaný so vzdušnou turbínou, tank na parný
pohon. Zostrojil vodné okružné a piestové čerpadlo, vynález výťahu na Bratislavský hrad,
spolu s Antonom Marschallom zostrojili prvý automobil s benzínovým pohonom na
Slovensku, tiež vložku do kachlí na lepšie vymetanie paliva, , patent na využitie spádu
kanalizačnej siete na výrobu elektrickej energie, v čom je kus novej histórie.
V rokoch 1895/194 bol predsedom vzduchoplavebnej organizácie v Bratislave.
Ján Bahýľ zomrel 13. marca 1916 v Bratislave a pochovaný je na evanjelickom cintoríne pri
Kozej bráne v Bratislave. Sám ešte pred svojou smrťou si vytvoril pomník, ktorý dodnes stojí
na jeho hrobe. Nad menom na pomníku sa nachádza trojuholník a kružidlo.

Mikuláš Moyzes

1872 -1944

hudobný skladateľ, organista, pedagóg
V roku 1883-1893 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a v Revúcej, 1889-1893 na
učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom, kde aj maturoval a zložil skúšku z hry na organe, v
Budapešti vykonal štátnu skúšky z hudby na Maďarskej kráľovskej akadémii a stal sa riadnym
profesorom hudby a spevu na učiteľských ústavoch. Pracoval na Slovensku, v Maďarsku a v
Rumunsku. Moyzes bol priekopníkom realistických tendencií v slovenskej hudbe, predchodca
slovenskej hudobnej moderny. Autor kompozícií, upravovateľ ľudových piesní, najmä z oblasti
Zvolena a Šariša. Vydal učebnice hudby, zemepisu, slovenčiny a počtov, čím významne prispel
k rozvoju slovenského školstva.
1.9 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola s materskou školou vo Zvolenskej Slatine
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
- Súkromná Základná umelecká škola Heuréka so sídlom vo Zvolene
- Súkromné Centrum voľného času Heuréka so sídlom vo Zvolene
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Základná škola s Materskou školou Terézie Vansovej

Budova Materskej školy vo Zvolenskej Slatine

Základná škola s materskou školou po rekonštrukcii

Začiatky školstva sa v obci datujú od roku 1783 ako jednotriedne cirkevné školy. Meštianska
škola bola v obci zriadená v roku 1925. Budova terajšej ZŠ bola postavená v roku 1942.
Vyučovať sa v nej začalo v roku 1944.
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Materská škola v obci vznikla v roku 1947. V súčasnosti sa ZŠ spojila s materskou školou a
spolu ju navštevuje 291 detí. Školy v obci dosiahli množstvo úspechov v rôznych oblastiach,
napríklad v telovýchove, keď žiaci našej ZŠ sa stali majstrami ČSR v hokeji. Úspechy žiaci
dosahovali a dosahujú v recitačných súťažiach, v olympiádach, divadelný súbor, tanečný a
spevácky súbor. Významné sú aj úspechy žiakov v športovej streľbe.
1.10 Zdravotníctvo

Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast
Lekár: MUDr. Mahútová Eva
Sestra: Mackovová Elena

Ambulancia praktického lekára pre dospelých
Lekár: MUDr. Ďuriančík Milan
Sestra: Libiaková Martina

Ženská ambulancia a poradňa
Lekár: MUDr. Korpeľ Martin
Sestra: Uhliarová Jana

Lekáreň Slatina
Mgr. Višňovská Genovéva
1.11 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
- Zariadenie sociálnych služieb v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja
1.12 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Kultúrny dom vo Zvolenskej Slatine
- Galéria sochára Jána Kulicha so sídlom vo Zvolenskej Slatine
- Pamätná izba Terézie Vansovej
- Združenie členov a priaznivcov fs Slatina so sídlom vo Zvolenskej Slatine
- Folklórny súbor Gorovec
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Združenie členov a priaznivcov folklórnej skupiny Slatina
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Folklórny súbor GOROVEC
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na : šírenie tradícií folklóru a ostatných kultúrnych podujatí ako je: Súťaž
predníkov o cenu Rinalda Oláha a Slatinský jarmok

Slatinský jarmok 2016
Slatinský jarmok má v našej obci už svoju tradíciu. V sobotu 11.06.2016 po šiesty krát
našu obec navštívili folklórne súbory a skupiny zo zahraničia i zo Slovenska, ktoré sa nám
predstavili svojimi tradičnými ľudovými tancami a spevmi, ale aj predviedli svoje
gastronomické majstrovstvo pri príprave tradičných špecialít, ktoré návštevníkom jarmoku
ponúkali.
Hosťami tohto ročníka bola folklórna skupina Pannónia a folklórny súbor Lipa
z Maďarska, folklórny súbor Mlodzi Albigowianie z Poľska a folklórny súbor Urpín z Banskej
Bystrice. Samozrejme nechýbala domáca folklórna skupina Slatina. Návštevníkov potešili
svojimi vystúpeniami počas dňa v strede obce a na večernom galaprograme v penzióne Zlatý
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dukát. Okrem nich počas dňa vystúpili aj deti zo súkromnej ZUŠ Heuréka, ZUŠ Očová
a folklórnej skupiny Slatina.
Na jarmoku nechýbali stánky s remeselnými výrobkami a rôzne iné predajné stánky.
Aj členovia našich organizácií ponúkali vo svojich stánkoch – hasiči a poľovníci chutný guľáš
a držky, členky klubu dôchodcov výborné haruľky, členovia folklórnej skupiny Slatina
ponúkali na predaj svoje nové CD a výrobky z hliny. Zapojila sa aj ZŠ s MŠ T. Vansovej
a občianske združenie Slatina a predstavili práce našich detí. Tak ako v predchádzajúcich
piatich ročníkoch, aj v tento šiesty, to v obci žilo, ľudia sa stretávali a zabávali. A práve o tom
má toto podujatie byť.

Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha 2016
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Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha sa v roku 2016 konala v nedeľu 15. mája. Toto
podujatie má medzi priaznivcami ľudovej hudby veľký ohlas a prichádzajú naň pravidelne
okrem priaznivcov i odborníci a znalci až z hlavného mesta Slovenska. Vysoko si úroveň
tohto podujatia cenia a nešetria slovami chvály na jeho adresu. Zásluhu na tom má najmä
odborná garantka Janka Ambrózová z Filozofickej fakulty Katedry etnológie a folkloristiky
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Aj tento, už deviaty ročník tohto podujatia, sa do
súťaže prihlásilo 10 predníkov z celého Slovenska i z Českej republiky. Ich výkony boli
naozaj výborné a odborná porota, ktorej členom bol okrem iných odborníkov aj Ján Berky
Mrenica, mala naozaj náročnú úlohu pri výbere laureátov jednotlivých kategórií. Tým sa
stal v I. kategórii Marcel Kováč z Hrochote, v II. kategórii zvíťazil Andrej Zahorec
z Bratislavy. Mimoriadnu cenu porota udelila Vladimírovi Berkymu Paľáčovi z Hrochote
za uchovávanie hrochotskej interpretačnej tradície. Cenu diváka, o ktorej rozhodli
návštevníci podujatia, získal Adam Machač z Vratimova (ČR). Predníkov sprevádzala
ľudová hudba Temperament cimbal orchestra a ako hosť vystúpil Univerzitný folklórny
súbor Mladosť z Banskej Bystrice pod vedením Slatinčana Martina Urbana.
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Ján Berky Mrenica mal spolu so svojou sestrou Aninou Botošovou na tomto podujatí ďalšiu
dôležitú úlohu, ktorej sa veľmi rád zhostil. Odhalil pred začatím podujatia pamätnu tabuľu,
ktorú obec nainštalovala na budovu kultúrneho domu pri príležitosti 10. Výročia úmrtia
Rinalda Oláha, tohto husľového virtuóza, nášho rodáka.
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1.13 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Supermarket COOP Jednota, predajne v obci (3)

-

kaderníctva (3) a kozmetické služby (2), kvetinárstva (2)

-

Pneuservis

Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

Bryndziareň a syráreň s.r.o.

-

Pekáreň Chamír s.r.o.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

Rastlinná výroba

-

Živočíšna výroba

20

1.14 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce: Ing. Mária Klimentová
Prednosta obce: Ing. Anna Pavlendová
Zástupca starostu obce : Ján Beňo
Hlavný kontrolór obce: Ing. Miroslava Škorňová

Poslanci obecného zastupiteľstva:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Ing. Emília Balážová, PhD
PaeDdr. Slavomír Hanuska, PhD
Elena Bartková
Ing. Ján Šulek
Mgr. Alena Kubovská
Martina Libiaková
Mgr. Mária Huliaková
Ing. Marián Kučera
Ján Beňo

Komisia finančná, obchodu, služieb a cestovného ruchu
predseda : Ing. Emília Balážová, PhD.
členovia: Ján Beňo
Ing. Miroslava Škorňová
Ing. Anna Zemančíková
Anna Svoreňová
Komisia kultúry, športu a mládeže
predseda: doc. Ing. Marián Kučera, PhD.
členovia: Ing. Ján Šulek
Mgr. Mária Huliaková
Mgr. Alena Kubovská
Mgr. Ivan Hraško
Bc. Aneta Konôpková
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Bc. Judita Magdičová
Martin Cerovský
Komisia na tvorbu a posúdenie VZN
predseda: PaedDr. Slavomír Hanuska
členovia: Elena Bartková
Martina Libiaková
Zamestnanci obecného úradu:
Ing. Mária Klimentová, Ing. Anna Pavlendová, Anna Balková, Anna Svoreňová,
Ivona Pavlíková, Mgr. Zuzana Štepigová, Zuzana Hrašková, Ján Pavlík, Jaroslav Dobias,
Miroslava Bíziková, Mária Abrahámová, Mgr. Katarína Hašková
Rozpočtové organizácie obce: ZŠ s MŠ Zvolenská Slatina, Ul. T. Vansovej 353/3
štatutárny orgán: RNDr. Darina Purdeková, riaditeľka školy
Obec nemá príspevkovú organizáciu, nemá neziskovú organizáciu, nemá založenú obchodnú
spoločnosť.

2. Rozpočet obce na rok 2016 a jeho plnenie
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením č. 102
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 14.03.2016 uznesením č. 123/2016
- druhá zmena schválená dňa 20.06.2016 uznesením č. 144/2016
- tretia zmena schválená dňa 19.09.2016 uznesením č. 176/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 12.12.2016 uznesením č. 202/2016
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 5 starostom dňa 31.12.2016
v zmysle uznesenia č. 91/2007 zo dňa 14.12.2007
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Rozpočet obce k 31.12.2016

1 749 316

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
2 483 037

1 646 233
79 209
0
23 874
1 749 316

1 985 663
464 769
149
32 456
1 854 201

823 399
168 165
48 170
709 582

822 205
195 970
49 190
786 836
628 836

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 subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

2.1 Plnenie príjmov za rok 2016 v EUR
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
2 483 037

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

2 477 609,32

99,78

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1 972 660,87

99,35

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1 178 216,37

99,99

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

234 696,20

97,29

1. Bežné príjmy obce
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 985 663
a) daňové príjmy obce
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 178 307
b) nedaňové príjmy obce
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
241 236
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c) iné nedaňové príjmy obce
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
22 112

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

23 920,94

108,18

d) prijaté granty a bežné transfery obce
Poskytovateľ dotácie
OU Banská Bystrica - ZŠ
Okresný úrad Zvolen
Min.dopravy, výstavby a reg.rozv. SR
Min.dopravy, výstavby a reg.rozv. SR
Mestský úrad Zvolen
ÚPSVaR Zvolen
ÚPSVaR Zvolen
ÚPSVaR Zvolen
Implementač.agent.Ministerstva práce
Okresný úrad Zvolen
Ministerstvo vnútra SR
Fond na podporu umenia
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
ÚPSVaR Zvolen
ÚPSVaR Zvolen
Environmentálny fond
Ministerstvo zdravotníctva SR
Spolu:

Suma v EUR
473 270,00
3 950,30
2 631,90
122,26
264,70
4 179,04
13 989,36
2 794,89
15 865,06
1 476,54
155,37
3 000,00
2 000,00
9 010,72
1 743,00
1 238,00
136,22
535 827,36

Účel
Školstvo
Matrika, REGOB, register adries
Spoločný stavebný úrad
Pozemné komunikácie
Životné prostredie
Rodinné prídavky
Podpora zamestnania UoZ
Malé obecné služby
Terénna sociálna práca
Voľby
Služby CO
Súťaž predníkov – R.Oláh
Vybavenie DHZ
Stravné pre deti v hmotnej núdzi
Školské potreby pre deti v HN
Recyklačný fond
Rekonštrukcia a moder. zdr.stred.

2. Kapitálové príjmy obce
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
464 769

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

464 768,37

100,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

3. Príjmové finančné operácie obce
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
149

5 729,49

4. Bežné príjmy ZŠ s MŠ
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
32 456

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

32 456,21

100,00
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a)

nedaňové príjmy ZŠ s MŠ

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
29 987

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

29 987,21

100,00

b) prijaté granty ZŠ s MŠ
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
2 469

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

2 469

100,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

0

0

5. Kapitálové príjmy ZŠ s MŠ
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0

6. Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2016
2016 po poslednej zmene
0
1 994,38

% plnenia
0

2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2016 v EUR
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 854 201

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

1 795 323,03

96,82

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

1. Bežné výdavky obce
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
822 205
v tom :
Funkčná klasifikácia

Výkonné a zákonodarné orgány
Požiarna ochrana
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Rozvoj bývania

777 769,60

Schválený
rozpočet na rok
2016 po
poslednej zmene
361 865
12 160
48 900
98 966
42 130
26 931

94,60
Skutočnosť
k 31.12.2016

% plnenia

345 703,96
11 921,06
48 659,84
95 069,07
40 843,93
26 931,59

95,53
98,03
99,51
96,06
96,95
100,00
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Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreačné a športové služby
Klubové a kultúrne zariadenia
Knižnica
Ostatné kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločen. služby
Primárne vzdelávanie-výdavky obce
Súkromná ZUŠ a CVČ Heuréka
Sociálna pomoc občanom
Spolu

0
21 100
53 060
25 880
24 267
1 800
11 710
2 600
5 169
10 210
71 657
3 800
822 205

0
13 190,39
50 749,86
21 757,52
20 854,32
957,93
11 026,03
943,02
4 332,42
10 087,26
71 657
3 084,40
777 769,60

0
62,51
95,65
84,07
85,94
53,22
94,16
36,27
83 82
98,80
100
81,17
94,60

2. Kapitálové výdavky obce
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
195 970

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

181 527,31

92,63

3. Výdavkové finančné operácie obce
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
49 190

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

49 189,69

100,00

4. Bežné výdavky ZŠ s MŠ
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
786 836

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

786 836,43

Funkčná klasifikácia

Predprimárne vzdelávanie - MŠ
Primárne vzdelávanie - ZŠ
Vzdelávanie nedefinované - CVČ
Vedľajšie služby v školstve - ŠJ
Vzdelávanie nedefinované - ŠKD

Schválený
rozpočet na rok
2016 po
poslednej zmene
158 172
486 842
18 684
79 759
43 379

100,00
Skutočnosť
k 31.12.2016

% plnenia

158 172,31
486 842,53
18 684,36
79 758,67
43 378,56

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

5. Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

0

0
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2.3 Plán rozpočtu na roky 2017 - 2019
Skutočnosť
k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

2 477 609,32

1 915 696

1 889 061

1889 061

1 972 660,87
464 768,37
7 723,87
32 456,21

1 888 340
0
0
27356

1 861 705
0
0
27356

1 861 705
0
0
27356

Skutočnosť
k 31.12.2016

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

1 795 323,03

1 915 696

1 889 061

1889 061

777 769,60
181 527,31
49 189,69
786 836,43

834 877
233 700
48 821
798 298

834 377
207 565
48 821
798 298

834 377
207 565
48 821
798 298

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce

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 – účelovo určené Spoločnosť Pohronie
Vylúčenie z prebytku – tvorba Fond prevádzky, údržby a opráv
Vylúčenie z prebytku – čerpanie Fond prevádzky, údržby a opráv
Vylúčenie z prebytku – exekučné zrážky zamestnancov neodvedené

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
2 005 117,08
1 972 660,87
32 456,21

1 564 606,03
777 769,60
786 836,43

440 511,05
464 768,37
464 768,37
0,00

181 527,31
181 527,31
0,00

283 241,06
723 752,11
-19 953,71
-31 381,25
+40 410,08
-596,11
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Vylúčenie z prebytku – predaj kapitálových aktív + pozemkov
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

-448 100,00
264 131,12
149,29

Príjmové finančné operácie – ZŠ s MŠ účet ŠJ

1 994,38

Príjmové finančné operácie – finančná zábezpeka – nájomné byty

5 580,20

Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku – účelovo určené Spoločnosť Pohronie
Vylúčenie z prebytku – tvorba Fond prevádzky, údržby a opráv
Vylúčenie z prebytku – čerpanie Fond prevádzky, údržby a opráv
Vylúčenie z prebytku – exekučné zrážky zamestnancov neodvedené
Vylúčenie z prebytku – predaj kapitálových aktív + pozemkov
Upravené hospodárenie obce

49 189,69

-41 465,82
2 469 885,45
1 746 133,34
723 752,11
-19 953,71
-31 381,25
+40 410,08
-596,11
-448 100,00
264 131,12

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010
Číslo
riadku

Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)
v tom: daňové príjmy (100)
nedaňové príjmy (200)
granty a transfery (300)
príjmové finančné operácie (400, 500)
z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)
v tom: bežné výdavky (600)
kapitálové výdavky (700)
výdavkové finančné operácie (800)

12
13
14
15
16

Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)
Prijatá finančná zábezpeka – nájomné byty
FO – ZŠ s MŠ účet ŠJ
Hotovostný prebytok celkom:
Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných
operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)

17
18
19
20
21

účelovo určené Spoločnosť Pohronie
tvorba Fond prevádzky, údržby a opráv
čerpanie Fond prevádzky, údržby a opráv
exekučné zrážky zamestnancov neodvedené
predaj kapitálových aktív + pozemkov

(v eurách)
Suma

2 477 609,32
1 178 216,37
736 704,35
554 964,73
7 723,87
7 723,87
0
1 795 323,03
1 564 606,03
181 527,31
49 189,69
682 286,29
-5 580,20
-1 994,38
674 711,71
723 752,11

-19 953,71
-31 381,25
+40 410,08
-596,11
-448 100,00
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22
23

Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení Fondu opráv a údržby, nevyčerpaných
účelovo určených prostriedkov, prostriedkov za predaj kapitálových aktív
a pozemkov, prostriedkov za exek. zrážky zamestnancov (r.16 – 17 až 21)
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - )

264 131,12

24

Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - )

41 490,49

25

Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.23+r.24)

33 978,57

26

Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010/** (r.22+r.25)

- 7 511,92

298 109,69

Prebytok rozpočtu obce v zmysle § 2 písm. b) v spojení s § 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 znení neskorších predpisov bol vyčíslený ako rozdiel medzi príjmami
a výdavkami (bez finančných operácií) vo výške 723 752,11 EUR.
Hotovostný prebytok hospodárenia vrátane finančných operácií predstavuje sumu
674 711,71 EUR vrátane prostriedkov, ktoré predstavujú nevyčerpané vlastné príjmy
a nevyčerpané prostriedky na originálne kompetencie Základnej školy s MŠ T. Vansovej,
ktoré k 31.12.2016 neboli prevedené z účtu ZŠ na účet obce a to z dôvodu nezrealizovaného
bankového prevodu zo strany banky (suma 384,78 EUR).
Tj. suma 674 711,71 EUR pozostáva zo sumy prostriedkov na bežných účtoch obce
(674 030,90 EUR) , v pokladni (296,03 EUR) a nezrealizovaný prevod zo strany rozpočtovej
organizácie zriadenej obcou (384,78 EUR).
Schodok finančných operácií vo výške 41 465,82 EUR je krytý prebytkom bežného rozpočtu
v za rok 2016 (prebytok bežného rozpočtu = 440 511,05 EUR).
Do hotovostného prebytku obce vyčísleného za účelom usporiadania finančných vzťahov
v rámci Záverečného účtu za rok 2016 nie sú zahrnuté:
Finančné zábezpeky prijaté v roku 2016 za účelom zabezpečenia
platenia dohodnutého nájomného a úhrad spojených s užívaním
nájomných bytov

5580,20 EUR

Zostatok bankového účtu školskej jedálne (prijaté stravné od
stravníkov k 31.12.2016)

1994,38 EUR

Spolu

7 574,58 EUR

V roku 2016 došlo pri hospodárení s verejnými zdrojmi k nasledovnej situácií. Z bežného účtu
obce boli hradené opravy a údržba v nájomných bytoch a domoch (použitie fondu opráv v roku
2016) v celkovej výške 40 410,08 EUR. Tvorba fondu opráv za rok 2016 predstavuje sumu
31 381,25 EUR. Použitie fondu opráv bolo o 9 028,83 EUR vyššie ako jeho tvorba. Nakoľko
v priebehu roka 2016 nebol z osobitného bankového účtu fondu opráv uskutočnený bankový
prevod na bežný účet obce za účelom financovania opráv v nájomných bytových domoch
a nájomných domoch na Maloslatinskej ulici, skutočný hotovostných prebytok obce za rok
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2016 je o 9 028,83 € nižší ako by bol v prípade, keby došlo k dotácií bežného bankového účtu
z bankového účtu fondu opráv. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné zo strany obce pri
usporiadaní finančných vzťahov v rámci Záverečného účtu za rok 2016 uskutočniť reálny
bankový prevod z účtu fondu opráv priamo na rezervný fond, aby nebol podhodnotený
prebytok obce a zároveň, aby bol rezervný fond vytvorený v správnej výške.
Prebytok rozpočtu v sume 723 752,11 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 znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:

Text
Tvorbu rezervného fondu (spolu)
Z toho:
Tvorba rezervného fondu – prevod z bežného účtu na účet RF
Tvorba rezervného fondu – prevod z účtu fondu opráv na účet RF
(z dôvodu neuskutočnenia bankového prevodu z účtu fondu opráv na
bežný účet obce v roku 2016)
Tvorba fondu rozvoja bývania - nevyčerpané prostriedky získané
z predaja domov na Maloslatinskej ulici v roku 2016 (povinnosť obce
tvoriť fond rozvoja bývania v zmysle § 30 zákona č. 182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Zapojenie do rozpočtu r. 2017 - nevyčerpané účelové prostriedky:
Z toho:
Neodvedené exekúcie zamestnancov k 31.12.2016
Nevyčerpané prostriedky rozpočtu obce získané z poplatku za
uloženie odpadov podľa zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za
uloženie odpadov

Suma
215 090,72 EUR

206 061,89 EUR
9028,83 EUR

448 100,00 EUR

20 549,82 EUR
596,11 EUR
19 953,71 EUR

Reálny rozdelený hotovostný prebytok spolu:
Z toho:

683 740,54 EUR

Prostriedky na bežných účtoch obce (674 030,90 EUR) , v pokladni
(296,03 EUR) a nezrealizovaný prevod zo strany rozpočtovej
organizácie zriadenej obcou (384,78 EUR)

674 711,71 EUR

Zvýšené čerpanie fondu opráv za rok 2016, ktoré bolo financované
z bežného účtu obce a stav prostriedkov nebol v roku 2016 doplnený
z bankového účtu fondu opráv

9 028,83 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016
vo výške 215 090,72 EUR.

30

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a)
a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučuje:
Položka
Suma
Nevyčerpané prostriedky z predaja domov na
Maloslatinskej ulici v roku 2016 (povinnosť
obce tvoriť fond rozvoja bývania v zmysle § 30
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov
Neodvedené
exekúcie
zamestnancov
k 31.12.2016
Nevyčerpané prostriedky rozpočtu obce
získané z poplatku za uloženie odpadov podľa
zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za
uloženie odpadov
Nevyčerpané prostriedky spolu

448 100,00 EUR

596,11 EUR

19 953,71 EUR

468 649,82 EUR

Nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv pri úprave prebytku za rok 2016
v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. z prebytku vylúčené nebudú nakoľko čerpanie
fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2016 bolo vyššie ako jeho tvorba.
V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv
za rok 2016.
Tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2016
Použitie fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2016
Rozdiel

31 381,25 EUR
40 410,08 EUR
- 9 028,83 EUR

Prebytok rozpočtu obce upravený o nevyčerpané prostriedky celkovo v hodnote 468 649,82
EUR predstavuje sumu 255 102,29 EUR.
Prebytok hospodárenia vyčíslený v zmysle § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v metodike ESA 2010
po zohľadnení vybraných pohľadávok a záväzkov predstavuje sumu 298 109,69 EUR.

4. Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok v eurách
4.1 A K T Í V A
Názov

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12. 2015
7 488 045,44

Skutočnosť
k 31.12.2016
7 759 587,16

Neobežný majetok spolu

5 969 930,41

5 559 988,40

0

0

5 483 288,41

5 073 346,40

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

486 642,00

486 642,00

1 510 213,14

2 195 492,78

3 608,34

3 809,89

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

76 312,37

76 429 86

1 430 292,43

2 115 253,03

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

7 901,89

4 105,98

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12. 2015
7 488 045,44

Skutočnosť
k 31.12.2016
7 759 587,16

Vlastné imanie

4 374 175,49

5 034 190,91

11 537,44

11 537,44

0

0

Výsledok hospodárenia

4 362 638,05

5 022 653,47

Záväzky

1 332 889,81

1 288 116,70

1 150,00

1 271,82

149,29

0

1 219 816,16

1 172 223,76

111 774,36

114 621,12

0

0

1 780 980,14

1 437 279,55

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
4.2 P A S Í V A
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov za konsolidovaný celok v eurách
5.1. Pohľadávky
Pohľadávky

Stav
k 31.12 2015

Stav
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

57 501,27

60 714,59

Pohľadávky po lehote splatnosti

18 811,10

15 715,27
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5.2 Záväzky
Záväzky

Stav
k 31.12 2015

Stav
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

1 331 590,52

1 286 844,88

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

6. Hospodársky výsledok v eurách za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12. 2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

1 803 689,10

2 153 065,84

50 – Spotrebované nákupy

178 026,08

194 576,47

51 – Služby

244 581,24

297 610,38

52 – Osobné náklady

833 073,52

902 088,14

53 – Služby

3 514,04

4 197,23

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

44 703,87

307 761,67

391 978,13

325 011,58

32 220,91

31 525,64

0

0

75 562,93

90 198,50

28,38

96,23

1 964 924,65

2 813 081,26

30 007,66

30 412,30

0

0

0

0

1 067 242,81

1 229 497,52

183 212,99

624 013,99

12 414,40

5 515,02

261,96

578,17

0

0

671 784,83

923 064,26

Názov
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
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
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VÚC a v RO a PO zriadených
obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

+161 235,55

+660 015,42

7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
OU Banská Bystrica - ZŠ
Okresný úrad Zvolen
Min.dopravy, výstavby a reg.rozv. SR
Min.dopravy, výstavby a reg.rozv. SR
Mestský úrad Zvolen
ÚPSVaR Zvolen
ÚPSVaR Zvolen
ÚPSVaR Zvolen
Implementač.agent.Ministerstva práce
Okresný úrad Zvolen
Ministerstvo vnútra SR
Fond na podporu umenia
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
ÚPSVaR Zvolen
ÚPSVaR Zvolen
Environmentálny fond
Ministerstvo zdravotníctva SR
Spolu:

Suma v EUR
473 270,00
3 950,30
2 631,90
122,26
264,70
4 179,04
13 989,36
2 794,89
15 865,06
1 476,54
155,37
3 000,00
2 000,00
9 010,72
1 743,00
1 238,00
136,22
535 827,36

Účel
Školstvo
Matrika, REGOB, register adries
Spoločný stavebný úrad
Pozemné komunikácie
Životné prostredie
Rodinné prídavky
Podpora zamestnania UoZ
Malé obecné služby
Terénna sociálna práca
Voľby
Služby CO
Súťaž predníkov – R.Oláh
Vybavenie DHZ
Stravné pre deti v hmotnej núdzi
Školské potreby pre deti v HN
Recyklačný fond
Rekonštrukcia a moder. zdr.stred.

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
7.2 Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2012 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Futbalový klub – bežné výdavky
Športovo-strelecký klub – bežné výdavky
Športový klub SUCHO – bežné výdavky
TJ Družstevník – kolkársky oddiel – bež.výd.
Stolnotenisový oddiel – bežné výdavky
Slovenský skauting – bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

6 000
2 200
600
1 000
2 400
1 500

6 000
2 200
600
741,50
2 400
1 500

0
0
0
258,50
0
0

-4-
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MO MS – bežné výdavky
Združenie členov a priaznivcov fs Slatina
Evanjelická cirkev – bežné výdavky
Katolícka cirkev – bežné výdavky
Materské centrum „Myška“ – bežné výdavky
Spolu:

1 400
1 200
1 000
1 000
500
18 800

1 400
1 200
1 000
1 000
500
18 541,50

0
0
0
0
0
258,50

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2012
o dotáciách.
7.3 Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
a) Kúpa pozemku pod rodinný dom vo vlastníctve obce na ul. Družstevnej.
Z rozpočtovaných 49 893 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 47 864,47 EUR,
čo predstavuje 95,93 % čerpanie.
b) Kúpa rodinného domu na ulici Družstevnej.
Z rozpočtovaných 26 572 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 26 600 EUR,
čo predstavuje 100,11 % čerpanie.
c) Nákup zariadenia – detské ihrisko v obci.
Z rozpočtovaných 6 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 5 800,80 EUR,
čo predstavuje 96,68 % plnenie.
d) Prípravná a projektová dokumentácia – prístavba MŠ.
Z rozpočtovaných 19 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 18 000 EUR, čo
predstavuje 94,75 % plnenie.
e) Rekonštrukcia a modernizácia telocvične ZŠ.
Z rozpočtovaných 17 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 23 998,92 EUR,
čo predstavuje 141,17 % plnenie.
f) Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v obci.
Z rozpočtovaných 1 805 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 1 850 EUR,
čo predstavuje 102,49 % plnenie.
g) Rekonštrukcia spevnených plôch nádvoria OCU.
Z rozpočtovaných 10 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 10 058,52 EUR,
čo predstavuje 100,59 % plnenie.
h) Rekonštrukcia športového ihriska.
Z rozpočtovaných 28 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 27 012 EUR,
čo predstavuje 96,47 % plnenie.
i) Rekonštrukcia – Park Jána Bahýľa.
Z rozpočtovaných 20 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 20 342,60 EUR,
čo predstavuje 101,71 % plnenie.
j) Rekonštrukcia Domu smútku.
Z rozpočtovaných 2 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 0 EUR.
k) Rekonštrukcia bytového domu „A“.
Z rozpočtovaných 7 200 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 0 EUR.
l) Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy.
Z rozpočtovaných 8 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 0 EUR.
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7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Rekonštrukcia a prístavba materskej školy

-

Rekonštrukcia kultúrneho domu a úprava okolia

-

Rekonštrukcia domu smútku a prístupových chodníkov

-

Revitalizácia parku v strede obce

-

Rekonštrukcie chodníkov a miestnych komunikácií

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
7.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor.
Vypracoval: Anna Svoreňová
Vo Zvolenskej Slatine dňa 31.03.2017

Schválil: Ing. Mária Klimentová
starostka obce

Prílohy:
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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