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Identifikačné údaje obce 

Názov:   Obec Mýto pod Ďumbierom 

IČO:   00313637 

DIČ:   20211169920 

Sídlo:   Obecný úrad, 976 44 Mýto pod Ďumbierom 64 

Právna forma:  Obec 

Dátum vzniku: 01.07.1973  

 

Identifikácia vedúcich predstaviteľov a organizačná štruktúra 

Starostom obce je Ing. Roman Švantner. Zástupcom starostu je Mgr. Marián Jančovič. 

Poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Marian Jančovič, JUDr. Eva Daubnerová, Mariam 

Kvačkaj, Ing. Eva Krahulcová, Ondrej Chramec, Marek Luciak, Bc. Martin Akurátny. 

Hlavný kontrolór obce je Ing. Miroslava Vaisová. 

Organizačná štruktúra obecného úradu: 

 

 Starosta obce  

      

     

Úsek správy daní a matriky  Materská škola 

 

Poslanie, vízia, ciele 

Poslanie obce je uspokojovanie potrieb občanov a návštevníkov obce. Cieľom a víziou je 

vytvorenie moderného strediska cestovného ruchu s kvalitným poskytovaním služieb v oblasti 

sociálnej, bytovej a predškolskej výchovy, pri zachovaní všetkých zákonných povinností obce 

ako samosprávneho orgánu. 

Základná charakteristika obce a jej organizácií 

Obec Mýto pod Ďumbierom 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. 

Obec nemá zriadené organizácie so samostatnou právnou subjektivitou. 

 

 

 

 



  

Geografické údaje, história   

Osadu založili baníci, ktorí pre kráľovské mesto Brezno a pre kremnickú mincovňu ťažili drahé 

kovy a pre huty železo. Obec sa v písomných pamiatkach spomína ako osada, ktorá patrila 

Breznu. To dalo v úzkom údolí okolo potoka Štiavnička postaviť drevený domček, kde sa 

ľudia zastavili, oddýchli si a mestskému mýtnikovi zaplatili poplatok za vstup do chotára. 

Chodili sa sem občerstvovať aj miestni baníci, ktorí v Žlebe vymývali potočné zlato, alebo 

pálili uhlie v Uhlisku. Títo osadníci si postupne začali pripravovať podmienky aj pre svoje 

trvalé bývanie. Postavili si domčeky a okolo nich začali obrábať pôdu a stávali sa tak aj 

roľníkmi. Hoci sa história obce datuje od roku 1614, osada mala približne „40 duší“. Aj 

viacero iných dôkazov potvrdzuje, že Mýto tu bolo skôr, ako sa stalo obcou. Napríklad v roku 

1683, keď sa uprostred zimy z vyhnanstva vracali rektor breznianskeho gymnázia Ján 

Simonides a básnik Ján Milchovský, tu boli vľúdne a priateľsky privítaní. Ešte o rok skôr sa 

cez Mýto valili Thökoliho vojská. Na tráme domu, ktorý v roku 1956 zvalili, sa nachádzal 

letopočet 1694. Takže obyvatelia tu už boli skutočne dávno pred oficiálnym uznaním obce. 

 

Najväčší počet obyvateľov bol v roku 1940, takmer 1200. Po vojne obec zaznamenala 

najmarkantnejší rozmach, keď sa zrekonštruovalo takmer 88 percent rodinných domov. 

Postavila sa škola, požiarna zbrojnica, 8 penziónov, 2 hotely, 8 rekreačných zariadení a 

vyrástlo množstvo chát. 

Z historických pamiatok stojí za zmienku predovšetkým evanjelický kostol postavený v rokoch 

1822-1828, rímskokatolícky kostol sv. Matúša z roku 1840, kováčska vyhňa postavená 

začiatkom 20. storočia 

Obec Mýto pod Ďumbierom má v súčasnosti 515 obyvateľov. 

Plnenie funkcií obce 

V zmysle § 4, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

obec pri výkone samosprávy najmä: 

a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom 

obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, 

b)  zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,  

c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov5a) a vykonáva ich správu,  

d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, 5b) vydáva 

súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti 

právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva 

záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,  

e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a 

materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon, 

f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných 

priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, 

kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce, 

g)  zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a 

drobným stavebným odpadom, 5c) udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej 

zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie 

s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu, 



  

h)  utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni 

životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na 

vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a 

šport,  

i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa5d) a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje 

nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská, 

j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu 

rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a 

spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci, 

k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia 

potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, 

l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a 

príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia, 

m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,  

n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých 

vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, 

o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov6) a dbá o 

zachovanie prírodných hodnôt, 

p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,  

q) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,  

r) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku 

 

Informácie o vývoji obce 

  

Obec dosiahla prebytok hospodárenia za rok 2018 vo výške 75 768,98 €.  

Hospodárenie obce v roku 2018 bolo vyrovnané a stabilné. V hospodárení obce sa 

nenachádzajú významné neistoty ani riziká, ktoré by mohli narušiť jej stabilitu. Po ukončení 

roka do vypracovania výročnej správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu.  

 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2018 v € 

    

Bežné  príjmy spolu 361 412,52 

z toho : bežné príjmy obce  361 412,52 

             bežné príjmy RO   

Bežné výdavky spolu 312 246,52 

z toho : bežné výdavky  obce  312 246,52 

             bežné výdavky  RO   

Bežný rozpočet 49 166,00 

Kapitálové  príjmy spolu 50 946,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  50 946,00 

             kapitálové  príjmy RO   

Kapitálové  výdavky spolu 12 498,69 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  12 498,69 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 



  

Kapitálový rozpočet  38 447,31 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 87 613,31 

Vylúčenie z prebytku -11 844,33 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 75 768,98 

Príjmy z finančných operácií 8 476,54 

Výdavky z finančných operácií 25 673,36 

Rozdiel finančných operácií -17 196,82 

PRÍJMY SPOLU 420 835,06 

VÝDAVKY SPOLU 350 418,57 

Hospodárenie obce  70 416,49 

Vylúčenie z prebytku  -11 844,33 

Upravené hospodárenie obce 58 572,16 

 

Hlavné údaje zo súvahy  

 

B Obežný majetok 169 782,69 26 677,98 

B.I Zásoby 0,00 30,60 

B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 

správy 

0,00 0,00 

B.III Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

B.IV Krátkodobé pohľadávky 88 209,25 15 693,79 

B.V Finančné účty 81 573,44 10 953,59 

B.VI Poskytnuté návratné finančné výpomoci 

dlhodobé 

0,00 0,00 

B.VII Poskytnuté návratné finančné výpomoci 

krátkodobé 

0,00 0,00 

C Časové rozlíšenie 1 560,28 2 052,70 

    

    P.č. Položka pasív Rok 2018 Rok 2017 

  Vlastné imanie a záväzky 3 073 820,66 3 090 316,87 

A Vlastné imanie 940 644,05 820 712,35 

A.I Oceňovacie rozdiely 2 447,26 2 447,26 

A.II Fondy 0,00 0,00 

A.III Výsledok hospodárenia 938 196,79 818 265,09 

A.III.1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov 

818 265,09 841 408,73 

A.III.2 Výsledok hospodárenia za bežné obdobie 119 931,70 -23 143,64 

B Záväzky 667 416,48 698 111,37 

B.I Rezervy 600,00 600,00 

B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 

správy 

0,00 0,00 

B.III Dlhodobé záväzky 615 062,53 628 992,85 

B.IV Krátkodobé záväzky 30 266,52 34 123,09 

B.V Bankové úvery a výpomoci 21 487,43 34 395,43 

C Časové rozlíšenie 1 465 760,13 1 571 493,15 



  

 

Hlavné údaje z  výkazu ziskov a strát: 

 

Položka  Rok 2018 Rok 2017 

Spotrebované nákupy 60 938,63 53 685,78 

Služby 64 706,71 70 898,05 

Osobné náklady 153 817,69 133 911,86 

Dane a poplatky 1 528,77 1 228,83 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 5 155,11 19 991,65 

Odpisy, rezervy a oprav.pol. a zúčt.čas. rozlíšenia 168 971,10 146 843,21 

Finančné náklady 13 080,03 6 336,90 

Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 2 000,00 0,00 

Náklady spolu 470 198,04 432 896,28 

Tržby za vlastné výkony a tovar 7 367,70 5 651,15 

Aktivácia 0,00 0,00 

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 272 313,43 225 307,24 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 179 753,15 64 589,56 

Zúčtovanie rezerv a opr. položiek a účtovanie 

čas.rozlíšenia 

600,00 600,00 

Finančné výnosy 0,09 0,19 

Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v 

obciach 

130 201,07 113 624,50 

Výnosy spolu 590 235,44 409 772,64 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 120 037,40 -23 123,64 

Splatná daň z príjmov 105,70 20,00 

Výsledok hospodárenia po zdanení 119 931,70 -23 143,64 

 

 

 

 

 Ing. Roman Švantner 

Starosta obce 

 

 

 

 

 



  

 

 

 


