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Úvodné slovo starostu obce : 

Nadviazali sme v nastavených pravidlách v rámci obchodných vzťahov, a dobre 

zabehnutého pracovného chodu obecného úradu. 

V roku 2015 sme pokračovali v realizáciu avizovaných projektov, ako napr.:  

z programu podpora rozvoja športu v obci – multifunkčné ihrisko, dokončenie 

v roku 2016, začali sme stavebné úpravy v nebytových priestoroch v bytovom 

dome podľa projektu  (poskytnutá dotácia z MŠVV a Š SR )na rozšírenie kapacít 

MŠ, urobila rekonštrukcia verejného osvetlenia na vzniknutých svetelných 

bodoch s doplnení na počet 98 ks, pre ochranu občanov a obecného majetku sme 

zabezpečili a odovzdali do užívania kamerový systém aj s on line systémom vo 

vybratej lokalite, a iné bežné drobné opravy a údržba obecného majetku, v čom 

sú nápomocní  zamestnanci zaradení v rámci národného projektu Podpora 

zamestnávania UoZ, operačný program  zamestnanosť  a sociálna inklúzia , 

vyhlásené ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Našou víziou je zaradiť sa medzi rozvíjajúce obce, ktorá aj napriek nižšiemu 

počtu obyvateľov je schopná pracovať na zlepšení kvality života a spokojnosti 

občanov. Zamerať sa na zvýšenie úrovne v oblasti základnej infraštruktúry, 

občianskej vybavenosti a aplikovať aktivity vedúce k minimalizovaniu 

negatívnych dopadov na životné prostredie. Aj napriek snahe o modernizáciu a 

rozvoj obce vyznávať hodnoty a tradície z nášho regiónu. Podporovať a 

zveľaďovať medziľudské vzťahy pre zabezpečenie vzájomnej súdržnosti, pomoci a 

v neposlednom rade ponúknuť obyvateľom priestor pre vykonávanie záujmových 

a športových aktivít. 

V nastávajúcich rokoch  s podporou dotácii zo štátneho rozpočtu: vybudovanie 

chodníkov  a prechodu  pre chodcov na frekventovaných miestach vytypovaných 

občanmi obce, dobudovanie oddychovej zóny s lavičkami, detskými 

preliezačkami pri nájomnom dome a pre seniorov  workout ihrisko, oprava 

zosuvu svahu na miestnej komunikácii III/050062 v úseku zastavanej časti obce 

od obecného úradu v smere na mesto Bojnice v spolupráci so Správou ciest TSK, 

ako správcu komunikácií, rekonštrukcia a modernizácia obecnej budovy č. 39 , 

ktorá zahŕňa zateplenie strechy, izoláciu, výmena krovu, zatepľovanie 

obvodových múrov na časti KD, výmena dverí a vybudovanie ústredného kúrenia 

a elektroinštalácie , rozšírenie kamerového systému o 5 kamier spojené 

s rekonštrukciou obecného rozhlasu. Pre rozvoj obce je aj pozitívne mediálne 

zviditeľňovanie, čo je dôležité aj pre budúci rast našej obce a pre podporu 

priaznivého demografického vývoja v obci. Záverom možno povedať že uplynulý 

rok priniesol v mnohých oblastiach viacero pozitívnych zmien a sme 

v očakávaní roku 2016 , kedy vznikne nová vláda  z volieb NR SR v marci.  
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Prílohy: -   k individuálnej účtovnej závierke obce: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

-   správa audítora k individuálnej účtovnej závierke obce. 

Poznámka: usmernenie MF SR č.8369/2014-31 Uloženie do RIS SAM. 
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2) Identifikačné údaje: 
Názov: Obec Šútovce 
Sídlo / adresa pre poštový styk: Obecný úrad, 972 01 Šútovce č. 39, pošta Bojnice 
 
IČO: 00318507 
DIČ: 2021162847 
Kód obce: 514390 
OKEČ: 75 110 
 
Kataster HŠ: 862304 2.  

Kataster DŠ: 862312 2,  

Poloha obce Šútovce: 

 

Súradnice: 48°48′05″S 18°32′12″V              n. m. v.: 434 m       

potok: Trebianka 
 
Rozloha: 7,08km2 
Územie  podľa využitia pôdy na poľnohospodársku a nepoľnohospodársku pôdu.   
Viac ako 50 % podiel 58,81 %, t. j. 4 166 160 m2) zaberá poľnohospodárska pôda. 
Nepoľnohospodárska pôda má rozlohu 2 918 308 m2 , t.j. 41,19% 
Využitie pôdy z celkovej rozlohy: 58,81%poľnohospodárska pôda, 41,19% nepoľnohospodárska 
pôda. 
 
Obyvateľstvo: 447 k 31.12.2015 
 
Vlastná stránka: www.sutovce.sk 
Iné: informácie na www.e-obce.sk  
Č.t.:046/5455442,0917875116 
 
Právna forma:  801 obec 
Odvetvie ekonomickej činnosti: (SK NACE): 84110 všeobecná verejná správa 
 
Región: Horná Nitra 
Kraj Trenčiansky ( kód kraja: 300)  Okres Prievidza ( kód okresu :307) 

Širšie územné vzťahy  : susedné obce:  

-na severozápade: obec Dlžín (3,2 km),  

-na severovýchode: obec Kanianka (11,8 km),  

-na juhozápade: obec Diviaky nad Nitricou – časť Banky a Máčov(9,5 km – 10,8 km),  

-na juhu: obec Kocurany (11,1 km),  

-na juhovýchode: mesto Bojnice (7 km).  
e-mail: obec@sutovce.sk,  sutovce@times.sk 
web: www.sutovce.sk 
 
Vznik: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Geografick%C3%BD_s%C3%BAradnicov%C3%BD_syst%C3%A9m
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%C5%A0utovce&language=sk&&params=48.8014_N_18.5368_E_region:SK_type:city
http://www.sutovce.sk/
http://www.e-obce.sk/
mailto:obec@sutovce.sk
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3) Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
 
Základné orgány obce: obecné zastupiteľstvo a starosta obce 
 
Obecné zastupiteľstvo obce  zastupiteľský  zbor  zložený  z    5 poslancov zvolených v priamych 
voľbách. Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných 
otázkach života obce. Riadne zasadnutia OZ  v roku 2015 sa konali celkom 4x (zápisnice s prijatými 
uzneseniami sú uložené u starostu obce Šútovce).Každé zasadnutie OZ sa konalo v zasadačke 
obecného úradu. Pozvánka na zasadnutie bola zverejnená spôsobom obvyklým v obci . Každé 
zasadnutie bolo verejné. 
 
Starosta obce  priamo Ústavou SR a § 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení získava postavenie 
štatutárneho orgánu obce, ktorý za obec ako právnickú osobu  koná a prejavuje vôľu. Starosta obce 
ako najvyšší výkonný orgán obce je v oblasti majetkovoprávnej oprávnený v mene obce robiť právne 
úkony smerujúce najmä k zmene vlastníctva k hnuteľnému či nehnuteľnému majetku obce. 
Podrobnosti o funkcii starostu stanovuje 4. Hlava ústavy SR   a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení. 
 
Starosta obce: Miroslav  Rajčo , pôsobí už v druhom volebnom období  
(2010–2014, 2014-2018) 
 
Zástupca starostu: Jarmila  Považanová  
 
Hlavný kontrolór obce (zamestnanec obce):Jozef Krett, Ing, schválený OZ č. 13/2011 dňa 
9.3.2011 na 6 rokov, s nástupom od 1.4.2011.V roku 2015 pracoval v zmysle plánu práce za  
I. a II. polrok roku 2015 , ktoré boli schválené OZ . 
 
Audítor : STRAKA & Partners, s.r.o. 821 04 Bratislava, Kultúrna 19 
Zodpovedný audítor je: Ing. Zoltán Straka, číslo licencie SKAU 238 
LICENCIA ÚDVA č. 324, IČO: 43 963 064, DIČ: 2022586588.  
 
Kmeňoví zamestnanci obce -  celkom : 2 
účtovníčka obce zabezpečuje účtovné  a finančné operácie s majetkom obce, finančnými 
prostriedkami v bankách, pokladni, vypracováva výkazníctvo účtovné, štatistické , iventarizuje 
majetok obce, administruje správne poplatky /overovanie listín a podpisov/ , tiež uskutočňuje 
informácie v miestnom rozhlase. Vykonáva poštové a telekomunikačné služby , ďalej  styk 
s orgánmi mimo verejnej správy, zabezpečuje vedenie evidencií vyplývajúcich zo zákona 
o obecnom zriadení a zabezpečuje iné písomnosti v súlade s inými osobitnými predpismi. 
Oľga Stefanik – účtovníčka,  Ing. Krett Jozef – hlavný kontrolór obce 
 
Pracovníci  zamestnaní :  
-v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásené Ústredím práce, 
sociálnych vecí a rodiny :  6 ( 05 -09/2015) 
-v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ od 1.12.2015 do 31.8.2016 : 6 
 
Pracovníci na Dohody z UPSV a R :  
- v rámci vykonávania absolventskej praxe na dobu 6 mesiacov : 1 
- v rámci vykonávania menších obecných služieb pre obec : 2 
 
Pracovníci na dohodu v priebehu roku 2015:  zriadenec pre obecné budovy - obecný úrad 
a kultúrny dom : 1 pracovník zabezpečujúci nárazové služby   
 
Prax študentky na Dohodu s Obchodnou akadémiou Prievidza v rozsahu:  1 
28.9.-9.10.2015 
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Obecné zastupiteľstvo  poslanci volebné obdobie 2010 – 2014 /  do 1.12.2014 : 
Roman Boško ,Šútovce č.79,  Čmelo František, Šútovce č.159,  Hulinyi Jozef , Šútovce č. 63, 
Jarmila Považanová, Šútovce č. 1, Vilma Štrbáková ,Šútovce č. 105 
Poslanci pre volebné obdobie 2014-2018 , zložením sľubu od  1.12.2014 : 
Patočová Katarína, Šútovce č.112/1, Považanová Jarmila, Šútovce č. 1, Mandúchová Marianna, 
Šútovce č. 142, Pekár Viktor, Šútovce č. 17, Boško Roman, Šútovce č. 79 
 
Komisie obce:  
Stavebná: predseda – Pekár Viktor, členovia: Mandúchová Marianna, Boško Roman 
Finančná: predseda: Považanová Jarmila, členovia: Mandúchová Marianna, Pekár Viktor 
Kultúra a šport: predseda: Patočová Katarína, členovia: Boško Roman, Pekár Viktor 
Ochrana verejného záujmu: predseda: Boško Roman , členovia: Považanová Jarmila, Patočová 
Katarína, Mandúchová Mariana, Pekár Viktor 
Sociálna : predseda: Mandúchová Marianna , členovia: Považanová Jarmila, Patočová Katarína 
Pre inventarizačnú a inventúrnu, vyraďovaciu, oceňovaciu a škodovú komisiu sú kumulované   
poslancami OZ a zamestnancami obce. 
 
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva .Prácu obecného úradu organizuje 
starosta obce. 
 
Obecný úrad vykonáva správu administratívnej agendy, účtovnú a ekonomickú činnosť, správu 
daní a poplatkov, mzdovú a personálnu agendu, evidenciu obyvateľov, evidenciu hrobových miest, 
vypracovávanie podkladov pre stavebný úrad, životné prostredie, civilnú ochranu a obranu, 
organizácia kultúry a športu, technické zabezpečovanie prevádzky obce, systém štatistických 
podkladov a zisťovaní.  
 
Obec nemá založenú rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu.  
Obec nemá založenú neziskovú organizáciu. 
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia. 
Obec neposkytla žiadne záruky právnickým ani fyzickým organizáciám. 
Obec nemá žiadnu organizačnú zahraničnú zložku. 
 
Medzi základné dokumenty strategického plánovania obce je Program sociálneho a hospodárskeho 
rozvoja Obce Šútovce , ktorý určuje smerovanie samosprávy definovaním konkrétnych aktivít a vízií 
a ich rozpísaním do realizačných cieľov, ktorý bol prerokovaný v komisiách OZ 4.11.2015, verejné 
pripomienkovanie prebehlo od 1.12.-15.12.2015 a bolo schválené obecným zastupiteľstvom 
č.49/2015 zo 16.12.2015.. 
 
4) Poslanie, vízie, ciele:  
Tieto tri atribúty sú detailne rozpracované v schválenom dokumente Program rozvoja obce Šútovce 
2015 – 2022 . Prioritou sa stali oblasti: hospodárska – obnova a rekonštrukcia infraštruktúry , 
sociálna – zlepšenie kvality života obyvateľov, podpora voľno časových aktivít, environmentálna – 
nakladanie s odpadom , čistenie a úprava vôd, podpora výsadby zelene, znižovanie energetickej 
náročnosti obecných budov. 
 
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. 
 
Profil obce :  
Obec vznikla na základe zákona č. 369/1990 Zb. v z. n. p. o obecnom zriadení  zlúčením Dolných 
a Horných Šútoviec. 
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5.1.)Geografické údaje:  
Obec Šútovce má veľmi výhodnú polohu, nachádza sa 10 km od okresného mesta Prievidza, 
6 km od kúpeľného mesta Bojnice a 4 km od rekreačnej oblasti s vodnou nádržou Nitrianske Rudno. 
Šútovce ležia na styku Malej Magury(na vrchol 1141,3 m n. m.) s nitrickým výbežkom 
Hornonitrianskej kotliny na hornom toku Trebianskeho potoka, prameniaca na južných svahoch 
Boškovho lazu (935 m n. m.). V chotári obce sú menšie zásoby štrku. 
 

Turistika: z obce sa dá cez Šútovské sedlo pripojiť na značený turistický chodník, vedúci z Bojníc 

na hlavný hrebeň Malej Magury: na vrchol Boškovho lazu (935 m n. m.), na vrchol Magury 

(1 141,3 m n. m.).Nadmorská výška obce  sa pohybuje od 375 – 425 m. 

 
5.2.)Demografické údaje: priemerný vek obyvateľov:  37,83. Hustota : 63,13 obyvateľov / km2 

text Spolu Muži Ženy 

narodenie 3 1 2 

úmrtie 1 1 0 

prisťahovanie 12 5 7 

odsťahovanie 8 5 3 

Celkom obyvateľov 
k 31.12.2015 

447 219 228 

Národnostná štruktúra: slovenská národnosť, len jedna občianka má českú národnosť. 
 
5.3.) V roku 2015 priemerný  počet evidovaných nezamestnaných za obec Šútovce  na UPSV a R 
v Prievidzi bol 22.  
 
5.4.) Významné pamiatky:      kaplnka nepoškvrneného srdca Panny Márie z r. 1908 – Dolné 
Šútovce, kaplnka Panny Márie z r. 1920 – Horné Šútovce a malá kaplnka Sedembolestnej Panny 
Márie, ktorá je z kaplniek najstaršia – postavená ešte pred rokom 1900. 
 
5.5.)Symboly obce:                            
Erb obce vychádza  zo skutočnosti, že obe pôvodne samostatné obce mali v minulosti historické 
symboly. Miestni obyvatelia  Dolných Šútoviec sa zaoberali  v 18 storočí  poľnohospodárstvom 
a ovocinárstvom, pretože historickým symbolom obce je vodorovne položená kosa  a bola  
používaná ako obecný znak. Symbolom v Horných Šútovciach v tom istom čase bol kľúč. Kosa 
i kľúč v striebornom prevedení sú vsadené do zeleného štítu, čím vznikol vyvážený a heraldicky 
pôsobivý erb. Odtlačok pečatidla obce z 18. storočia je dielom neskúseného kovorytca a našiel sa 
v dokumentoch z rokov 1782 – 1785.Mladšie pečatidlo obce vzniklo na začiatku 19. storočia na 
ktorom je zaujímavý symbol obce, a to zobrazenie Panny Márie, ktoré obec určite používala až do 
začiatku 20-teho storočia. Pečatidlo zo začiatku 19. storočia, ktorého odtlačok bol v dokumente 
z roku 1871 dokazoval, že v Horných Šútovciach existoval aj starší farský kostol. Ďalším symbolom 
obce je vlajka pozostávajúca z piatich pozdĺžnych pruhov bielo-zelených, ukončená tromi cípmi.  
 

                       
 
 
 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bojnice
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Magura
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%A1kovie_laz
http://sk.wikipedia.org/wiki/Magura_%281_141,3_m_n._m.%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Stripe-marked_trail_red.svg
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6.)Plnenie funkcií obce: 
Prenesený výkon štátnej správy na úseku: stavebného poriadku a na vykonávanie pôsobnosti 
špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, hlásenia pobytu 
občanov a registra obyvateľov SR a na úseku registra adries ,ochrany prírody a krajiny.  
 
Spoločný stavebný úrad pre obec zabezpečuje  stavebný úrad v Bojniciach so sídlom v Prievidzi. 
 
6.1.1)Sociálna a zdravotná starostlivosť: v rámci sociálnych služieb a zdravotných služieb 
obyvatelia Šútoviec patria do zdravotného obvodu Bojníc. Vo veľkej miere občania využívajú 
zdravotnú starostlivosť v okresnom meste Prievidza , v zdravotnom stredisku v Bojniciach, ale 
aj  v obci Nitrianske Rudno. Aktívna podpora sociálnych služieb v obci sa orientuje na  podanie 
pomocnej ruky pre sociálne znevýhodnených občanov . 
 
6.1.2 )Hospodárstvo a podnikateľské prevádzky:  
najvýznamnejší poskytovatelia služieb  : 
Coop Jednota spotrebné družstvo Prievidza – 1 prevádzka potravín, prevádzku hostinca 
zabezpečuje súkromný podnikateľ p. Kasala Peter z Prievidze – 1 prevádzka, samostatne 
hospodáriaci roľníci: SHR Rajčo Miroslav – zmiešané hospodárstvo, Emília  Rajčová, SHR, s .r. o .- 
poľnohospodárska činnosť, SHR, s.r.o. Viktor Pekár- obhospodarovanie lesných porastov , ornú 
pôdu, lúky ,pasienky obhospodaruje spoločnosť s.r.o. Agro - helpek , Urbariát Horné Šútovce – 
pozemkové spoločenstvo , združenie vlastníkov lesných pozemkov – predseda Jurík Peter, Bátora 
Peter  – nákladná autodoprava.  
V obci pôsobí a vyvíja aktívnu činnosť záujmovo- nezisková základná organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska v Šútovciach, ktorá združuje v priemere 30 členov. 
Dôchodci  sú nápomocní pri verejno-prospešných prácach na obecných pozemkoch o rozlohe cca 
13845 m2, ( hrabanie ,uloženie a likvidácia sena, pomoc pri organizovaní kultúrno-spoločenských 
akciách v prospech občanov obce a iné drobné práce).Prenájom časti poľovného revíru Vígľaš je 
Poľovnícke združenie Bojnice.Na súkromnom pozemku  p. Granecová zriadila prvý psí cintorín na 
Slovensku v roku 2008. 
 
6.1.3)Výchova a vzdelávanie:  
Je zabezpečené v školskom obvode Bojnice. Žiaci navštevujú Základnú školu s materskou školou 
hlavne v Bojniciach , ale aj v Prievidzi a Nitrianskom Rudne. 
V roku 2015 obci bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠVVaŠ SR  vo 
výške 30000,00€ na účel: rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby a rekonštrukcie 
priestorov pre potreby MŠ s použitím do 31.12.2016  
 
 
6.2.)Kultúra a šport :  
v obecnej budove č. 39 sú  samostatné priestory  - kultúrneho domu - sála, javisko , spoločné 
priestory. V budove je aj  obecná  knižnica, kde majú možnosť čitatelia si vypožičať z viac ako  3343 
knižných  titulov . Knižný fond je  na  30 m2 v dvoch miestnostiach – knižničná miestnosť a čitáreň 
Otvorená je dve hodiny v týždni.Sála kultúrneho domu bola celkom využitá 26 krát na  rôzne akcie 
.Počas celého roku obec organizuje alebo je spoluorganizátorom podujatí pre všetky vekové 
kategórie. Z najvýznamnejších kultúrnych  a športových  akcií ktoré sa uskutočňujú v obci:  
fašiangový sprievod po dedine, stavanie „mája“ , popoludnie ku Dňu matiek,  deň súťaží a hier  pre 
deti – MDD, pri obecnom úrade sa usporiadali  „čerešňové slávnosti“ s rôznymi atrakciami pre deti 
kultúrny program a súťažou vo varení „čerešňových gulí“,  turistický výstup na Božkovie laz spojený 
s Cyrilo - Metodejskou svätou omšou  , futbalový turnaj  na malom ihrisku o putovný pohár starostu 
obce , posedenie so seniormi a ocenenie jubilantov ,  „Mikuláš“ pre deti  s odovzdávaním balíčkov 
pre deti  a stretnutie obyvateľov  na oslavu ukončenia roku 2015 s občerstvením. 
Pre športové vyžitie a  aktivity mladých bolo možné využívať hlavne „malé ihrisko“ pri obecnej 
budove: futbal, volejbal, basketbal . Priestor nad kostolom v HŠ –„veľké ihrisko“ je hlavne určený na 
futbal. V roku 2015 obec získala dotáciu od Úradu vlády SR vo výške  40000,-€ na výstavbu 
multifunkčného ihriska s umelým dvojfarebným trávnikom. V ploche budú vyznačené tenisové, 
volejbalové a futbalové čiary a bude vybudované na pôvodnom „malom „ ihrisku. S ukončením 
a prevádzkovaním sa počíta na jeseň 2016. 
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6.2.1)Iné možnosti vyžitia:  nad dedinou – na kopci, nazývaný aj „Skalka“ sú možnosti 
s neuveriteľným výhľadom, toto miesto  si pre svoju  aktivitu vybrali  vyznávači  lietania na 
športových padákoch.                                                      

Náboženské obrady sa vykonávajú v miestnom kostole zasvätenom 
dobrému pastierovi, ktorý  bol vysvätený v roku 2005, tzn. že v roku 
2015 v decembri bolo 10. výročie založenia základného kameňa.  
Sväté omše sa konajú  v stredu o 16,30 hodine. Približne 76% 
obyvateľov má rímsko – katolícke vyznanie , 14% bez vyznania , v 10% 
je zastúpené gréckokatolícke, evanjelické a iné nezistené vyznanie 
.(zdroj: štatistický úrad SR) 

6.2.2)Životné prostredie: starostlivosť o životné prostredie je základom zachovania ľudskej 
existencie. Pričom človek ovplyvňuje kvalitu životného prostredia úmyselne alebo z nedbanlivosti. 
V mesiaci apríl  pri príležitosti „Dňa Zeme“  obec už od roku 2011 každoročne organizuje 
upratovanie  v obci, vyčistenie miestneho potoka  a zbieranie odpadov  v blízkom  okolí. Zúčastňuje 
sa jej cca 35 dobrovoľníkov.  
 
 

Vývoz, uloženie, likvidácia odpadu 
2015 

Odpad celkom v kg 
89686 

Z toho separovaný odpad 
7983 

Podiel v % separovaného zberu z celkového 
8,90 

 
 
Separovaný odpad:  
plasty, sklo,  ( vývozcom VEPOS spol. s.r.o. Nováky ) textil, šatstvo ( zberný kontajner –vývoz 
zabezpečuje Peter Kucharčík ),  papier (výkup Juraj Krajčí ) nebezpečný odpad  
( zabezpečuje výkup Elektro Recycling, s.r.o. Slovenská Lupča), obec zabezpečuje odvoz železa 
a plechu do zberných surovín v Rudnianskej Lehote. 
Vplyvom rozširovania bytového fondu obce ( v nájomnom bytovom dome je obývaných 14 bytových 
jednotiek, prví nájomníci nasťahovaní  od mája 2013 , bytový dom má vybudovanú čističku 
odpadových vôd)  , v budúcnosti bude potrebné vybudovanie kanalizačnej siete. 
Doteraz je kanalizácia vyriešená prostredníctvom splaškového odkanalizovania. 
 
6.3.)Doprava , spoje, miestne komunikácie:  
Cez intravilán Šútoviec vedie cesta III/05062 z Bojníc do Nitrianskeho Rudna. Cestná sieť obce tvorí 
cca 3,75 km miestnych komunikácií. 
Verejná autobusová doprava bola do obce zavedená v roku 1954. V súčasnosti ju zabezpečuje SAD 
Prievidza. Dnes sú v obci dve autobusové zastávky v časti „Horné a Dolné Šútovce“.  
V roku 2015 sa začala projektovo riešiť rekonštrukcia a dostavba miestnych komunikácii  rozdelená 
do troch objektov: chodník – bude fyzicky oddelený od cestnej komunikácie svahom a zvodidlom, 
spevnenie štrkovej cesty , ktorá bude napojená na cestu III/1774 – III/050062 a priechod pre 
chodcov na ceste III/1774, ktorý by mal mať šírku 3 m a bude z oboch strán osvetlený novým 
certifikovaným asynchrónnym osvetlením . Obec počíta viaczdrojové financovanie s dokončením 
v roku 2016. 
O bežnú údržbu počas celého roka miestnych komunikácii sa stará obec. 
 
6.3.1)Komunikačné a informačné siete :  
Územie obce je pokryté signálom mobilných operátorov (Orange Slovensko, a.s., Slovak Telecom, 
a.s., O2).Orange Slovensko pre zabezpečenie lepšieho mobilného signálu postavilo vykrývač. 
Okrem toho sa v obci nachádza aj vysielač, ktorý je  umiestnený nad obcou a zabezpečuje lepšiu 
dostupnosť pripojenia na internet.  
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7.Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj 
z ďalších zdrojov. Rozpočet obce na rok 2015 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach  číslom 
uznesenia 9/2014 zo 10.12.2014 a bol upravovaný desaťkrát: 
1-4.zmena rozpočtu schválená štatutárom obce, uznesenie č. 18,22/2015, 5 a 7. zmena rozpočtu 
schválená obecným zastupiteľstvom, uznesenie č.30 a 36/2015, 6 a 8 až 10. zmena rozpočtu 
schválená štatutárom obce, uznesenie č.35 a 44/2015. Rozpočet a jeho zmeny sú nahraté v registri  
v systéme RIS.SAM. Celkový rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný bez 
programovej štruktúry, rozpísaný a schválený v hlavnej kategórii ekonomickej klasifikácie v prvej 
úrovni v číselnom kóde ekonomickej klasifikácie, členený na bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné 
výdavky, kapitálový – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie.   

7.1)Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov v  € za rok 2015   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po 

zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.2015 

% plnenia / čerpania 

skutočnosť /rozpočet po 

zmenách  

Príjmy celkom 222366,00 334637,07 287061,57 85,80 

z toho :     

Bežné príjmy 102503,00 129372,33 129322,33 99,96 

Kapitálové 

príjmy 

119863,00 113205,00 91602,50 80,91 

Finančné príjmy 0,00 92059,74 66136,74 71,84 

Výdavky celkom 222366,00 305504,28 232782,81 76,20 

z toho :     

Bežné výdavky 79645,00 108385,42 108252,81 99,87 

Kapitálové 

výdavky 

126171,00 180433,46 107844,60 59,77 

Finančné 

výdavky 

16550,00 16685,40 16685,40 100,00 

7.2) 

 

Informácia o schodku rozpočtu 

 

Skut. k 31.12.2015 v  € 

Celkový schodok vrátane finančných operácii 
 

Celkové príjmy  287061,57 

Celkové výdavky  232782,81 

Celkový schodok 54278,76 

Celkový schodok po vylúčení finančných operácii 
 

Celkové príjmy bez finančných operácii 220924,83 

Celkové výdavky bez finančných operácii  216097,41 

Celkový schodok/ prebytok bez finančných operácii 4827,42 

Bežný schodok  
 

Bežné  príjmy spolu 129322,33 

Bežné výdavky spolu  108252,81 

Schodok  príjmy -výdavky 21069,52 

Celk.. schodok/ prebytok  bez finančn. operácii VH 4 827,42 

 na bankovom účte OÚ k 31.12.2015 z toho 2 278,76 

 vylúčenie nedoplatkov z vyúčtovania bytového 

domu  2013-2014 
z toho 2 548,66 

 

O výsledku hospodárenia rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri záverečnom účte obce. 
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 Súvzťažnosti: hlavná kniha 

   

 
Číslo účtu -AU Suma v Eur 

  

 
221 syntetický účet 68 705,33 

  

 
 - 221 SF -140,14 

  

 
 - 221 RF+RF -1 290,38 

  

 
 - 221 BY -2 903,50 

  

 
 - 221 ZABEZPEKA -10 092,55 

  

 
Spolu 54 278,76   

 

 

Z toho vylúčenie : nevyčerpané účelové dotácie vo výške 52000€                         
 

  

 Finančný výkaz o plnení rozpočtu FIN 1 - 12 

   

 

Bežné príjmy obce  129 322,33 

  

 

Bežné príjmy RO 0,00 

  

 

Bežné výdavky obce 108 252,81 

  

 
Hospodárenie BR 21 069,52 

  

     

 

Kapitálové príjmy obce  91 602,50 

  

 

Kapitálové výdavky obce 107 844,60 

  

 
Hospodárenie KR -16 242,10 

 

 

 

   

    

 

Finančné príjmy obce 66 136,74     

 

Finančné výdavky obce 16 685,40     

 
Hospodárenie FO 49 451,34 

  

     

 
Hospodárenie celkom 54 278,76 

  

      Kontrola peňažných prostriedkov a plnenia rozpočtu 

  

 

 + rozpočtové príjmy 287 061,57 

  

 

 - rozpočtové výdavky 232 782,81 

  

 
KZ účtov 221, 211 k 31.12.2015 54 278,76 

  
     

 
Rozdiel  0,00 

  

 

Vylúčenie dotácii z celkového hospodárenia: 

        

 

Hospodárenie celkom: 54 278,76 

  

 

NFP Úrad vlády SR IHRISKO – vylúčenie z VH 40 000,00 

  

 

KPT z MŠVVaŠ SR dotácia MŠ – vylúčenie z VH 12 000,00 

  

 

z toho :  fin.prostriedky na bankových účtoch  k 31.12.2015 2 278,76 

  

 

z toho :  fin.prostriedky nevyčerp. dotácie  k 31.12.2015 52 000,00 

  

 

REK.fin.prostriedkov na bankových účtoch: 

   

 

221-1 BÚ vlastné prostr. 2 274,44 

  

 

221-04 BÚ - MŠ vlastné prostr 4,32 

  

 

vlastné prostriedky na bankových účtoch 2 278,76 
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Bankové účty k 31.12.2015: € 221-AU 

 

 

1) 915728382/ 0200 43 704,96 221 - 1 OÚ 

 

 

2) 3126757459/0200 12 996,05 221 -1-  4 Bytový dom 

 

 

3) 3517248256/0200 12 004,32 221 -1 -04 MŠ 

 

 
všetky bankové účty vo VUB 68 705,33 x 

  

7.3)Rozpočet na roky 2015 - 2018 v celých € 
                                    Skut k  31.12.2015  Rozpočet  

na rok 2016  

Rozpočet  

na rok 2017  

Rozpočet  

na rok 2018  

Príjmy spolu  287060  130970  119387  119387 

z toho :  

Bežné príjmy  129322 130970  119387 119387  
Kapitálové príjmy  91602  0  0 0 
Finančné príjmy  66137 0  0  0 
                                       Skut k 31.12.2015  Rozpočet  

na rok 2016  

Rozpočet  

na rok 2017  

Rozpočet  

na rok 2018  

Výdavky spolu 232782  130970  119387  119387  

z toho :  

Bežné výdavky  108253 105585 102002 104682 

Kapitálové 

výdavky  

107844 8000 0  0  

Finančné výdavky  16685 17385  17385  14705 

 
8.)Informácia o majetku / materiál na sklade obce z pohľadu účtovníctva:  

Zaradenie / prírastky: 

 Stavby 021 v sume 67542,24€ TZ verejného osvetlenia, samostatne hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí 022 v sume 1712,50€  detské drevené ihrisko v exteriéry, dopravné prostriedky 023  

osobný automobil v sume 700,00 € (MV SR), drobný dlhodobý majetok nákup celkom v sume 

865,72€ (v tom PC s príslušenstvom do kancelárie, tablet Lenovo pre starostu obce a ručná motorová 

píla  pre drobné orezávanie konárov – udržiavanie verejného priestranstva.(zaradenie celkom v sume 

70820,46€) Obstaranie (preinvestované „KP“do 2015 ): kamerový systém v sume, I. etapa: 25923 € 

multifunkčné ihrisko: 850,60, dostavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii : 1170€ v tom: 

chodník, spevnenie štrkovej cesty a priechod pre chodcov na ceste III/1774 a rozšírenie kapacít MŠ 

18000€ formou  výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby MŠ v objekte obecnej budovy č. 

112. Vyradenie /úbytky: na účte 028 drobný dlhodobý majetok v sume 217,19€ a to interiérový 

drevený nábytok , ktorý už neslúži svojmu účelu . 
 
8.1)Aktíva:  Analýza významných položiek z účtovnej závierky ( Neobežný majetok )  

účet 2012 2013 2014         2015 

ú:021 111002,56 806675,88 806675,88 874218,12 

ú:022 11636,90 11787,38 11787,38 13499,88 

ú:023 1220,47 1220,47 1220,47 1920,47 

ú:028 18574,43 20887,10 20741,25 21389,78 

ú:029 2921,06 2921,06 7273,78 7273,78 

ú:031 133123,92 133124,92 131954,62 131954,62 

Ú:032 0 0 165,97 165,97 

ú:063 73746,00 73746,00 73746,00 73746,00 

spolu 352225,34 1050362,81 1053565,35 1124168,62 
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Obec má na sklade materiál :  
K 1.1.    6386,05 €     príjmy 5348,61€      výdaje 5236,05€        k 31.12.2015  6498,61 € 
Vybrané položky na sklade: pelety , smetné nádoby, tabuľky so súpisnými číslami. 
 
Na podsúvahovom účte stav : 
k 1.1     6750,71 €      prírastky 1052,12 €          k 31.12.2015       7802,83 € 
Vybrané položky- nákup: stolnotenisový stôl , záclony do kultúrneho domu, skladacie exteriérové 
stánky na kultúrne akcie organizované obcou.   
 
 

 8.2)  Poistenie majetku v poisťovni UNION: 2015 v € 

1 Bytový dom č. 112 210,20 

2 obecná budova č. 39 445,64 

3a obec - za škodu 19,11 

3b obec - za škodu 87,64 

4 aktivační prac.s UPSVaR 36,00 

5 AUTO 40,00 

6 kamerový systém-hotovosť 18,50 

7 verejné osvetlenie a rozhlas súbor 8,86 

x spolu: 865,95 
 
 
8.3)Výber  – aktíva zo súvahy:  

Pohľadávky k 31.12.2015 v € 

 daňové                                                00,00   

 nedaňové                                         1672,09   

 iné pohľadávky                                  481,82  

 ostatné pohľadávky                             16,50 
Spolu krátkodobé pohľadávky:             2170,41 

K 31.12.2014 v € 
daňové:                                          44,24 
nedaňové:                        1320,19       
iné pohľadávky                             300,00 
ostatné pohľadávky                      906,08 
Spolu krátkodobé pohľad        2570,51      

 
 
Obec mala v roku 2015 100% výber na daniach ( daň z nehnuteľností, daň za psa a z nevýherného 
hracieho automatu. Na poplatkoch za KO a DSO pohľadávka 15€ - jedna občianka neuhradila 
poplatok. 
Opravná položka je vytvorená k pohľadávke v rámci hlavnej činnosti, pri ktorej je riziko, že ju dlžník 
úplne alebo čiastočne nezaplatí: exekúcia na sumu 1228,49 €, tvorba opravnej položky na účte 391. 
 
 
8.4) Výber – pasíva (krátkodobé  a  dlhodobé) zo súvahy : 

Záväzky k 31.12.2015 v €  

voči dodávateľom                                     1950,00  

voči zamestnancom                    0,00  

voči poisťovniam                                            0,00  

voči daňovému úradu                                      0,00  

voči ŠFRB                                             399606,87  

voči  SZ a RB (úvery)                             76382,24   

Zábezpeka           10092,55   

sociálny fond                                              140,14   

krátkodobé záväzky                                  3285,07   

rezervy                                                        609,51   

Spolu:                                                  492066,38 

K 31.12.2014 v € 

voči dodávateľom:                 258,79    

voči zamestnancom:                  0,00  

voči poisťovniam:                     0,00        

voči daňovému úradu:               0,00  

voči ŠFRB:                       411972,27  

voči bankám(úvery):          14600,00        

Zábezpeka:                           9533,75  

Sociálny fond:                          97,38  

krátkodobé záväzky           14708,19 

rezervy :                                   55,00            

Spolu:                               451225,38 

 
Nevyčerpané dotácie vo výške celkom: 52 000,-€ , z toho :40000€ dotácia na výstavbu multifunkčného  
ihriska a 12 000€ dotácia na rekonštrukciu MŠ. 
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Prehľad bankových úverov obce – bytový nájomný dom a ČOV (so spoluúčasťou obce): 
Komerčný úver zo SZRB  20000,00 €  splatnosť do 2.5.2018, úroková sadzba  2,539% v r. 2015 
2013  splátky  1080,00 € ostáva zaplatiť:   18920,00 €  
2014  splátky  4320,00 € ostáva zaplatiť:  14600,00 € 
2015  splátky  4320,00€ ostáva zaplatiť  10280,00 € 
 
Úver zo ŠFRB 427113,00 € splatnosť do 30.10.2043, úroková sadzba 1,00 % 
2013  splátky  2818,49 ostáva zaplatiť:  424294,51 € 
2014  splátky  12322,24 ostáva zaplatiť:  411972,27 € 
2015  splátky  12365,40 ostáva zaplatiť  399606,87 € 
 
Verejné osvetlenie – spoluúčasť obce: 
Úver zo SZRB 3321,96 € splatnosť do 31.12.2020, úroková sadzba 1,80% 
2015 splátky  0,00 €  ostáva zaplatiť    3321,96 € 
 
Úver so SZRB 62780,28 € splatnosť  do úhrady NFP zo ŠR  
2015 splátky  0,00 €  ostáva zaplatiť  62780,28 € 

 
V roku 2015 boli navýšené svetelné body – verejné osvetlenie na celkový počet: 96 ks  

 
8.6) Obec zo svojho rozpočtu poskytla nasledovné príspevky: 

p.č. prísp. v € poznámka / použitie 

1. 100,00  transferový príspevok poskytnutý FO,uzn.OZ142/2014 

2. 200,00 transferový príspevok poskytnutý PO, uzn.OZ142/2014 

3. 350,00 transferový príspevok poskytnutý PO, uzn. OZ 16/2015 

   8.7) Prijaté granty a transfery (výber bežné a kapitálové fin. prostriedky): 

p.č. Príj/výdaj v € poznámka / použitie 

1. 401,76 ŠR BT - "stavebný" 

2. 40,45 ŠR BT -"životné prostr." 

3. 640,00 ŠR BT "Referendum" 

4. 142,56 ŠR BT -"register obyv." 

5. 12803,21 ŠR / EU BT refundácie z UPSVaR Dohoda 15/12/054/40 

6. 21602,50 ŠR BT NFP/PPA na „kamerový systém“ v obci 

7. 602,40 ŠR - "osobitný príjemca" 

8. 30000,00 ŠR MŠVVaŠA SR / ostalo: prefinancovanie do roku 2016 v sume 12000€ 

9. 40000,00 ŠR SR  na multif. ihrisko/ostalo na pre financovanie do 2016 v sume: 40000€ 

Uvedené príjmy boli účelovo určené a boli použité v súlade s účelom 
 
Obec prispela zo svojho rozpočtu na spoločný stavebný úrad Bojnice, v roku 2015 celkom: 598,85 € 
 

8.8) Hospodársky výsledok hospodárenia – výnosy mínus náklady 

 Náklady  

účt. 

sk. 

Z vybraných položiek 

v celých € 
2014 2015 2012 2013 

50 Spotrebované nákupy 13784 15300 9838 16944 

51 Služby 16024 11547 16771 20709 

52 Osobné náklady 40137 60581 38413 38444 

53 Dane a poplatky 123 55 186 57 

54 Ost. nákl.na prev.činn. 2001 1232 2486 1094 

55 Odpisy, rezervy a opr. 

položky  

41105 31446 4569 11206 

56 Finančné náklady 5782 5734 805 2510 
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57 Mimoriadne náklady 0 0 0 0 

58 Náklady  na BT  1315 1651 1412 454 

Spolu: 120271 127546 74480 91418 

 Výnosy  v celých €  

60 Tržby za vlastné výkony 

a tovar 

176 323 829 425 

61 Zm. stavu vnútr. zásob 0 0 0 0 

62 aktivácia 0 0 24 208 

63 Daňové a colné výnosy  73408 85397 67590 72464 

64 Ostané výnosy 

z prev.činn. 

23544 23634 5740 30086 

65 Zúčt. rezerv a opr. Polož. 615 1 1312 706 

66 Finančné výnosy 1 3 232 4 

67 Mimoriadne výnosy 0 0 0 0 

68 Výn.z BT a ro.pr.vRO 0 0 0 0 

69 Výnosy z BT a rozp. 

príjmov z obcí 

19645 42921 1339 4274 

 VH pred zdanením -2881 +24733 +2586 +16749 

 Splatná daň z príjmov 0 0 1 0 

Spolu: 117389 152279 77066 108167 

 
Hospodársky výsledok  zaúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 

9.)Významné investičné akcie - súčasný a predpokladaný vývoj činnosti 
 
Pokračovaním sú projekty vo viaczdrojovom financovaní: výstavba multifunkčného ihriska pri 
bytovom dom č. 112,zníženie energetickej náročnosti objektu obecná budova č. 39 , rozšírenie 
kamerového systému , rekonštrukcia priestorov pod bytovom dome pre potreby materskej škôlky 
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Šútovce aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov plniť 
hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je to 
stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 
obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ a to 
zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov. 
 
Vo volebnom období rokov  2015- 2018 vízia starostu obce :   
vybudovanie  oddychovej zóny pri bytovom dome s osadením lavičiek, preliezok,  výsadbou stromov 
a osadením streetworkout- u  pre seniorov,  zriadenie posilňovne vo vyhradených priestoroch 
v obecnej budove č. 39, dostavba multifunkčného ihriska , oprava zosuvu svahu na miestnej 
komunikácii III/050062 v úseku zastavanej časti obce od obecného úradu v smere na mesto Bojnice 
vyznačenie priechodov pre chodcov v spolupráci so Správou ciest TSK Trenčín, ako správcu 
cestných komunikácií, rekonštrukcia obecného rozhlasu, rekultivácia nelegálnej skládky odpadov. 
 
Ostatné dôležité informácie 
Daňové priznanie k dani z príjmov PO  za obdobie roku 2015 bolo podané na Finančnú správu 
v Prievidzi dna 15.3.2016 .Poznámky tabuľková časť a textová časť odoslaná prostredníctvom 
RIM.SAM do registra účtovných závierok 14.3.2016. 
 
Udalosti osobitného významu: 
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia roku 
2015. 

     
Zámer zabezpečiť občanom prístup k všetkým zdrojom informácií je možnosť využiť webovú stránku 
obce  www.sutovce.sk , cestou úradných tabúľ rozmiestnených v obci, vyhlasovanie oznamov 
v obecnom rozhlase. Zapájanie občanov do verejného života a podieľanie sa na správe vecí 
verejných môžu aj formou ohlásení , na to slúži „ biela schránka“ umiestnená pri potravinách  v obci.  
 

http://www.sutovce.sk/
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Záver: 
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015. 
Súlad individuálnej výročnej správy s účtovnou závierkou musí byť overený audítorom do jedného 
roka od skončenia účtovného obdobia. Podklady a materiály k individuálnej výročnej správe sa 
nachádzajú na obecnom úrade v Šútovciach k nahliadnutiu. 
 
Zverejňovanie údajov: účtovnú závierku ako súčasť výročnej správy sa ukladá v elektronickej 
podobe do registra prostredníctvom systému štátnej pokladnice – RIS-SAM.   
 
Prílohy: 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou  
           
 
V Šútovciach 30.32016 
 
 


