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1. Základná charakteristika: 
 
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje 
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok 
ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 
a o potreby jej obyvateľov.  
 
Identifikačné údaje: 
Názov:  
Obec Šútovce 
adresa pre poštový styk: Obecný úrad, 972 01 Šútovce č. 39, pošta Bojnice 
 
IČO: 00318507 
DIČ: 2021162847 
Kód obce: 514390 
OKEČ: 75 
 
Kataster HŠ: 862304 
Kataster DŠ: 862312 
n. m. v.: 434 m 

Súradnice: 48°48′05″S 18°32′12″V (Mapa... 
potok: Trebianka 
 
rozloha: 7,08km2 
obyvateľstvo: 441 (k 31.12.2013) 
 
Vlastná stránka: www.sutovce.sk 
Iné: informácie na www.e-obce.sk  
 
Č.t.:046/5455442,0917875116 
 
Kraj Trenčiansky / kód kraja: 300/  Okres Prievidza / kód okresu :307/ 
 
e-mail: obec@sutovce.sk,  sutovce@times.sk 
web: www.sutovce.sk 
 
Právna forma: právnická osoba 
 
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 
 

 
Základné orgány obce 

1. obecné zastupiteľstvo  
2. starosta obce 

 
Obecné zastupiteľstvo obce  je  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 v roku 2013 sa konali celkom: 6x 
.(zápisnice s prijatými uzneseniami sú uložené u starostu obce Šútovce).Každé zasadnutie OZ 
sa konalo v zasadačke obecného úradu. Pozvánka na zasadnutie bola zverejnená na úradnej 
tabuli najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia. Každé zasadnutie bolo verejné. 
 

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://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0utovce
http://www.sutovce.sk/
http://www.e-obce.sk/
mailto:obec@sutovce.sk
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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. 
 
Za starostu obce bol zvolený: 
Miroslav  Rajčo , volebné obdobie 2010 – 2014. 
 
Zástupca starostu:  
Jarmila  Považanová 
/uznesenie č. 19/201 celé volebné obdobie1/ 
 
Organizačná štruktúra obce Šútovce: 
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 2012 pracoval v zmysle plánu práce za I. a II. polrok roku 2013 , ktoré boli 
schválené OZ z 5.11.2012 a 3.7.2013.  
 
Audítor obce:  
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, zmluva – sp.zn.179/2013 
o poskytovaní  audítorských služieb.  
 
Zamestnanci obce -  celkom : 2 
účtovníčka obce zabezpečuje účtovné a finančné operácie s majetkom obce, finančnými 
prostriedkami v bankách, pokladni, inventarizuje majetok obce, administruje správne poplatky 
/overovanie listín a podpisov/ , tiež uskutočňuje informácie v miestnom rozhlase. Vykonáva 
poštové a telekomunikačné služby , ďalej  zabezpečuje štatistické zisťovania  a vedenie 
evidencií   vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a iných osobitných predpisov. 
Oľga Stefanik – účtovníčka 
Ing.Krett Jozef – hlavný kontrolór obce 
 
Pracovníci na dohodu : 2 
1 pracovník  – zriadenec pre obecné budovy : obecný úrad a kultúrny dom 
1 pracovník -- zabezpečujúci nárazové služby  v budove : dom smútku 
 
Obecné zastupiteľstvo 2010 - 2014:  
Poslanci:  
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 
 
Komisie obce:  
Uznesenie č. 6/2011 zo 21.1.2011 
Stavebná: Predseda – Jozef Hulinyi, člen: František Čmelo 
Finančná: .Predseda: Považanová Jarmila, člen: Hulinyi Jozef 
Kultúra a šport: Predseda: Roman Boško, člen: Čmelo František 
Ochrana verejného záujmu: Predseda: František Čmelo, člen: Štrbáková Vilma ,  
Považanová Jarmila, Jozef Hulinyi, Roman Boško. 
 
Inventarizačná a inventúrna, vyraďovacia, oceňovacia a škodová komisia: kumulovane sú 
menovaní poslanci OZ a zamestnanci obce. 
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Obecný úrad : 
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva .Prácu obecného úradu organizuje starosta 
obce. 
Obecný úrad vykonáva: 

- správu administratívnej agendy 
- ekonomickú činnosť 
- správu daní a poplatkov 
- mzdovú a personálnu agendu 
- evidenciu obyvateľov 
- 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 Šútovce  v priebehu celého roku 2013 uzatvorila dohody  o zabezpečení odbornej praxe 
pre 6  študentov a 1 nezamestnaného z UPSV a R Prievidza, ktorí praxovali na obecnom úrade  
Cieľom odbornej praxe študentov a nezamestnaného bolo umožniť rozvíjanie ich  teoretických 
vedomostí a praktických zručností  a nahliadnutie do problematiky práce na obecnom úrade. 
 
Schválené právne normy obce Šútovce: 
Štatút obce Šútovce, VZN, Vnútorná smernica , ktorej obsahom sú: zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce, predpis na vedenie účtovníctva, obeh účtovných dokladov, 
zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu , zásady na zabezpečenie vykonávania finančnej 
kontroly v pôsobnosti obce, zásady upravujúce vybrané časti postupov pri obstarávaní tovarov 
a služieb, zásady k vykonaniu inventarizácie majetku obce, zásady použitia reprezentačného 
fondu starostu obce, podpisové vzory, a i., Poriadok odmeňovania zamestnancov, Pracovný 
poriadok obce Registratúrny poriadok, Štatút obecnej knižnice, Povodňový plán, Rozhodnutie 
starostu obce , ktorým sa upravujú zásady pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám .,VZN o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej 
zábezpeky za užívanie bytu a i. 
 
Profil obce 
Obec vznikla na základe zákona č. 369/1990 Zb. v z. n. p. o obecnom zriadení  zlúčením 
Dolných a Horných Šútoviec. 
 
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.). Celková výmera katastrálneho územia je 7,08 km2, zatriedená do 
zemiakarsko-ovsenej oblasti. V chotári obce sú 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.) 

z obce sa dá cez Šútovské sedlo pripojiť na označený turistický chodník, vedúci z Bojníc na 
hlavný hrebeň Malej Magury. Nadmorská výška obce  sa pohybuje od 375 – 425 m. 

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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Demografické údaje: 
Horné Šútovce  v roku 1315 – pôvodne kedy sa obec spomína ,mala 96 obyvateľov a Dolné 
Šútovce pri písomných zmienkach v rokoch 1531 a 1553 mali celkom 77 obyvateľov. 
Podľa posledného sčítania  ľudu z roku 2011 bolo v Šútovciach 416 obyvateľov, 
z toho: 201 mužov a 215 žien., 
 
 
Stav obyvateľstva: 
Priemerný vek obyvateľov: 36. 
Hustota : 62,28 obyvateľov / km2 

 

text Spolu Muži Ženy 

narodenie 4 1 3 

úmrtie 4 2 2 

prisťahovanie 28 16 12 

odsťahovanie 5 2 3 

Spolu 41 21 20 

Celkom obyvateľov 
k 31.12.2013 

441 215 226 

 

Priemerný počet dlhodobo nezamestnaných v roku 2013 sa pohyboval v počte 21.  
 
Na podporu priaznivého demografického vývoja v obci  sa začala v roku 2012 prestavba 
obecnej budovy na nájomné byty s finančnou podporou  zo ŠFRB (zmluva o úvere 
č.307/535/2013 , v sume -  úver 427113,00 € s dobou splatnosti 30 rokov, úroková sadzba 1 % 
) a z MDV RR SR formou dotácie v sume 185090,00€ pre nájomný dom a v sume 29270,00€  
na technickú vybavenosť( zmluva č.:0192-PRB/2013, 0191-PRB/2013) . Prvý nájomníci. 
Nasťahovaní od mája 2013, obsadenosť ku 31.12.2013 je 100%. (záložné právo na pozemok 
705m2-p.č.262/3-zastavaná plocha a nádvorie a 3621m2 na p.č.263/2 záhrada pri budove 
č.112 v prospech záložného veriteľa  ŠFRB SR v podiele 1/1 od augusta 2013). 
 
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. Rozvoj 
sociálnych služieb v obci sa orientuje na  podanie pomocnej ruky pre sociálne znevýhodnených 
občanov . 
Obec Šútovce má uzatvorenú dohodu o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 
s jedným uchádzačom o zamestnanie, za účelom podpory udržiavania pracovných návykov. 
 
Výchova a vzdelávanie: 
Starosta obce sa do budúcnosti má snahu o zriadenie materskej škôlky v nebytových 
priestoroch obecnej budovy č. 112. Predbežný záujem o umiestnenie  je do 10 detí. 
 
Obec Šútovce bežný transfer v sume 108 € za rok 2013 presunula do ŠKD pri ZŠ a MŠ 
v Bojniciach (dotácia z MF SR na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho 
školstva), nakoľko prevažne  školopovinné deti zo Šútoviec  navštevujú toto zariadenie. 
 
Hospodárstvo a podnikateľské prevádzky: 
Šútovce je obec  s dobrým predpokladom pre rozvoj podnikania na jej území.  
Predajnú sieť v obci zabezpečuje: 
Coop Jednota spotrebné družstvo Prievidza – 1 prevádzka potravín. Obec Šútovce dostalo 
písomný súhlas z Jednoty SD Prievidza / č. DH/111/2002/ o využívaní časti pozemku pri 
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potravinách  za účelom zriadenia a využívania detského ihriska . Prevádzku hostinca 
zabezpečuje súkromný podnikateľ p. Pamula z Prievidze – 1 prevádzka.  
Ubytovanie v súkromí p. Hrdý Rudolf, č.124.  
Samostatne hospodáriaci roľníci: Emília  Rajčová, SHR, s .r. o ., č. 113 
Obhospodarovanie lesných porastov: Urbariát Horné Šútovce  a Urbariát  Dolné Šútovce.  
Ornú pôdu, lúky ,pasienky obhospodaruje spoločnosť s.r.o. Agro - helpek .Obec Šútovce 
uzatvorila so spoločnosťou Agro - helpek zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov / č. 
176/1,2/2010 / v katastrálnom území Horné a Dolné Šútovce, ktoré nájomca využíva na 
zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby, za čo obci platí finančné odplatné a daň 
z nehnuteľnosti za tieto pozemky, celková rozloha trávnatých porastov je 17406 m2 a orná pôda  
predstavuje 11671 m2.  
V obci pôsobí a vyvíja aktívnu činnosť záujmovo- nezisková organizácia: Klub Jednoty 
dôchodcov Slovenska v Šútovciach, ktorá združuje 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: Poľovnícke združenie Bojnice. 
Obec Šútovce  má uzatvorenú novú zmluvu účinnú od 1.1.2014/do roku 2013 platná č.138/2004 
-ako prenajímateľ, o postúpení výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Vígľaš, za čo 
nájomca platí obci nájomné  
Na súkromnom pozemku  p. Granecová zriadila prvý psí cintorín na Slovensku v roku 2008. 
Prevádzku – kaderníctvo  , otvorila v roku 2012 p. Mečiarová Anna, č.42.  
Viacerí obyvatelia majú podnikateľskú činnosť a živnosti, ktoré prevádzkujú však mimo územia 
obce. 
 
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.  
                      
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. 
 
Iné – výber z periodík: 
Paraglajding – na hornej Nitre je viacero miest, ktoré využívajú paraglajdisti na lietanie. Jednou 
z lokalít je aj miesto na  „Skalke“, ktoré sa spomína v publikácii o paraglajdingu . Autorom je 
športovec  z nášho regiónu.(záujemcovia si ju môžu pozrieť na prievidzskom letisku). 
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Povinnosť viesť obecnú kroniku v jazyku slovenskom vyplýva zo zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 10.3.2011 starosta obce Šútovce vydal 
menovací dekrét pre obecnú kronikárku Tatianu Hnáthovú. 
 
Iné udalosti:  
9. 11. 2013 sa konali voľby do VÚC. Z 351 oprávnených  voličov  sa zúčastnilo 16,24 %. 

Od 15.7.2013 slúžia občanom  nové priestory obecného úradu a malej zasadačky. 
Od októbra 2013 ( parcela č. 388/3 , DŠ)  prostredníctvom  11 m  základňovej stanice majú 
občania Šútoviec lepšie podmienky  pre mobilnú komunikáciu, ktorý vybudovala Orange 
Slovensko, prostredníctvom Tele Datu Banská Bystrica.  
 
Kultúra a šport : 
Od roku  2013  majú čitatelia  z obecnej knižnice si vybrať z 2947 knižných  titulov . Knižný fond 
je  na  30 m2 v dvoch miestnostiach, kde je prístupný aj verejný internet  
Počas celého roku obec organizuje, alebo je spoluorganizátorom podujatí pre všetky vekové 
kategórie. Sála kultúrneho domu bola celkom využitá 23 krát. Plán kultúrno-športových akcií na 
rok 2013  schválený dňa 21.1.2013 ,uznesenie č. 76/2013. Február - fašiangy, máj -  
popoludnie ku Dňu matiek, jún ,júl-  deň súťaží a hier  pre deti – MDD, „čerešňové slávnosti“- 
kultúrna akcia a  turistický výstup na Božkovie laz spojený s Cyrilo - Metodejskou svätou omšou  
august - futbalový turnaj  na malom ihrisku , pálenie „partizánskej vatry“ k  výročiu  SNP, 
október – Mesiac úcty k starším: posedenie so seniormi ,ocenenie jubilantov , v decembri - 
„Mikuláš“ pre deti  sa organizoval návštevami  do domácností, s balíčkom pre deti do 12 rokov 
a stretnutie obyvateľov na „námestí“ v strede dediny na oslavu ukončenia roku 2013 s 
občerstvením. 
Pre športové vyžitie a  aktivity mladých je možné využívať „malé ihrisko“ pri obecnej budove: 
futbal, volejbal, basketbal -osadenie košov a sieťky na loptu . Priestor nad kostolom v HŠ  je 
určený na hru futbalu. knižnicu, kde okrem výpožičky kníh je Od  roku 2013  pod obecným 
úradom v obecnej budove č. 39 má vyčlenené priestory  mládež  na spoločensko-športové 
vyžitie . 
 
Iné možnosti vyžitia:       
Nad dedinou – na kopci, nazývaný aj „Skalka“ sú možnosti s neuveriteľným výhľadom, toto 
miesto  si pre svoju  aktivitu vybrali aj vyznávači  lietania na športových padákoch.                                                      
 
Náboženské obrady sa vykonávajú v miestnom kostole zasvätenom dobrému pastierovi, ktorý  
bol vysvätený v roku 2005.Sväté omše sa konajú  v stredu o 16,30 hodine. 
Približne 79% obyvateľov má rímsko – katolícke vyznanie (zdroj: štatistický úrad SR) 
 
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 zorganizovala už po  tretíkrát (2011 po prvýkrát) upratovanie  v obci, 
vyčistenie miestneho potoka  a zbieranie odpadov  v blízkom  okolí. Zúčastnilo sa jej cca 35 
dobrovoľníkov.  
Prehľad : 

Vývoz, uloženie, likvidácia odpadu 
2011 2012 2013 

Odpad celkom 
81630 110525 110696 

Z toho separovaný odpad 
6860 7065 5106 

Podiel v % separovaného zberu z celkového 
8,40 6,39 4,61 

 
Doprava , spoje, miestne komunikácie: 
Cez intravilánu časť Šútoviec vedie cesta III/05062 z Bojníc do Nitrianskeho Rudna.  
Cestná sieť obce tvorí cca 3,75 km miestnych komunikácií. 
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Autobusová doprava bola do obce zavedená v roku 1954. Dnes sú v obci dve autobusové 
zastávky v časti „Horné a Dolné Šútovce“. V mesiaci október v časti  HŠ bolo na trvalo osadené 
dopravné zrkadlo pre zlepšenie výjazdu z vedľajšej komunikácie na CK III/050062 . 
Objednávateľom bola p. Beláková , Šútovce č. 168. 
 

2. Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj 
z ďalších zdrojov. Rozpočet obce na rok 2013 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach  
číslom uznesenia 68/2012 zo 11.12.2012 a bol upravovaný päť krát: 
 

1. Rozpočtové opatrenie č.1 , uznesenie č.95/2013 
2. Rozpočtové opatrenie č. 2 , uznesenie č. 98/2013 
3. Rozpočtové opatrenie č.3 , uznesenie 104/2013 
4. Rozpočtové opatrenie č.4 , uznesenie č. 4/2013 
5. Rozpočtové opatrenie č.5,uznesenie č. 113/2013 
6. Rozpočtové opatrenie č.6, schválené štatutárom obce. 

 
 
Príjmy obce k 31.12. 2013 v celých € 
Por.č. Názov Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť % 
plnenia 

1 Dotácie a granty               3981 9397 9325 99,2 
2 Daňové 6930 6930 6602 95,3 
3 Nedaňové 83481 88851 79809 89,82 
4 Kapitálové príjmy 280776 236360 236360 100 
5 Finančné operácie 431200 450840 450247 99,86 
 Príjmy spolu  806368 792378 782343 98,73 
 
 
K bodu 1) 

p.č. predpis v € úhrada v € rozdiel v € poznámka / použitie 

1. 385,02 385,02 0,00 ŠR BT - "stavebný" 

2. 938,25 938,25 0,00 ŠR BT- miestna infraštruktúra - MK 

3. 43,44 43,44 0,00 ŠR BT -"životné prostr." 

4. 600,00 600,00 0,00 ŠR BT "Voľby" 

5. 136,62 136,62 0,00 ŠR BT -"register obyv." 

6. 108,00 108,00 0,00 ŠR BT školstvo CVČ 

7. 5000,00 5000,00 0,00 ŠR BT vláda SR č. 586/2013 do 31.3.2014/ 5000,-€ 

8. 2113,37 2113,37 0,00 ŠR - "osobitný príjemca" 

x 9324,70 9324,70 0,00 x 

Komentár: 
K bodu 1) dotácie a granty: 

Poznámka: uvedené príjmy sú účelovo určené a rozčlenené sú aj vo výdavkovej časti. 
5000,-€ bude použité do 31.3.2014 na opravu budovy obecného úradu . 
 

 
K bodu  2) daňové príjmy      

 Podielové dane z finančnej správy              58102 €    

 Dane z nehnuteľnosti                       6856  €   

 Daň za psa                341 €   

 Daň za komunálne odpady           6262  €  
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Obec v roku 2013 evidovala  14 občanov oslobodených od platenia dane z nehnuteľností  
(novostavby oslobodené na dobu 15 rokov ). 
Obec na základe 38 podaných žiadostí o úľavu za KO a DSO v súlade s platným VZN čiastočne 
odpustila úhradu v 34 prípadoch vo výške 386,90€ za komunálny odpad . 
 
K bodu  3) nedaňové príjmy - v celých €      

 Prenájom pozemkov                106  € 

 Prenájom budov ,strojov a zariadení         10913  € 

 Administratívne poplatky                                928  €    

 Pokuty                                                              22  € 

 Predaj tovarov a služieb                               2227  € 

 úroky                                                                 4   € 

 z vratiek a dobropisov                                    651  € 
 
 K bodu  4) kapitálové príjmy - v celých €               

 prestavba  „bytovka“14 b.j.                        214360  € 

 z predaja kapitálových aktív                        22000  € 
 
K bodu  5) finančné operácie    - v celých €                                           

 Z prostriedkov predchádzajúcich  rokov       1291   €          

 Úver ŠFRB  na BD 14 b. j.                        427113   € 

 Z rezervného fondu obce                              1843   € 

 Komerčný úver z SZaRB            20000   € 
 

Koncom roku obec použila 1843,02 € z rezervného fondu na základe uznesenia OZ č.113/2013 na 
výmenu 7 ks plastových okien v sále kultúrneho domu . 

Výdavky obce  rok 2013 – Bežné výdavky v celých  €   

Funkčná 
klas. 

Názov výdavku Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
  

01116 Správa obce zo ŠR 2766 2786 2786 

0160 Voľby zo ŠR 1200 600 600 

0220 Civilná ochrana zo ŠR 15 0 0 

04513 Miestne komunikácie zo ŠR 0 938 938 

 Vlastné:    

01116 Správa obce 45981 54180 54180 

0112 Finančná a rozpočtová oblasť 700 987 987 

0170 Transakcie verejného dlhu 2520 1445 1445 

0220 Civilná ochrana 5 0 0 

0320 Ochrana pred požiarmi 150 70 70 

04513 Miestne komunikácie 566 892 892 

0510 Nakladanie s odpadmi 8203 8074 8074 

0610 Rozvoj bývania 0 5406 5406 

0620 Rozvoj obce 700 277 277 

0640 Verejné osvetlenie 1400 2025 2025 

0660 Bývanie a občianska vybavenosť 500 737 737 

08203 Kultúrne služby 1971 1887 1887 

08205 Knižnica 762 678 678 

08209 Prevádzkovanie budovy KD 1146 4450 4450 

0830 Obecný rozhlas 1036 48 48 

0840 Náboženské a iné spoločenské sl. 628 1024 1024 

10123 Opatrovateľská služba 2862 0 0 

1020 Sociálne zabezpečenia 340 86 86 

Spolu  73451 86590 86590 
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Obec Šútovce zo svojho rozpočtu uhradila svoj podiel na výkon spoločného stavebného úradu 
celkom: 68,48€. Pôvodne 710,48€ , nakoľko dobre hospodárili, obci vrátili 642 € späť. 
 
Komentár – výber:      
                                                                                                                     
- Mzdy, platy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní 
Predstavuje sumu: 36902 € k 31.12.2013. Patria sem mzdové prostriedky za zamestnanca 
úradu, starostu obce, hlavného kontrolóra obce, odmeny za správu budovy obecného úradu 
a za správu domu smútku a  odvody poistného z miezd  za zamestnávateľa. 
 
- Tovary a služby 
Čerpanie predstavuje skutočnosť vo výške 45364 €. Ide o prevádzkové výdavky všetkých 
stredísk vo všetkých funkčných klasifikáciách( ako sú cestovné náhrady, za školenia hlavného 
kontrolóra a zamestnanca obce, za školenie pre požiarnu ochranu poslancov obce ,energie, 
vodné, stočné, manipulačné a bankové poplatky,  materiál, nákup paliva  ako zdroja tepla, 
výroba nábytku do nových priestorov úradu, nákup kníh do obecnej knižnice dopravné, rutinná 
a štandardná údržba, vývoz a likvidácia odpadu, náklady na kultúrne vyžitie občanov obce, 
poistenie majetku obce a ostatné tovary a služby. 
 
- Bežné transfery 
Výdavky predstavujú 4324 €.(rozpis pri príjmoch). 
 
e) Výdavky rozpočtovej  organizácie s právnou subjektivitou : 
 Obec nemá zriadenú rozpočtovú  organizáciu.  
 
 
Výdavky obce rok 2013 – kapitálové výdavky v celých € 
 

Funkč. 
Klasif. 

Názov výdavku Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
  

01116 Správa obce 820 0  0 

0510 Nakladanie s odpadom 77869 0 0 

0610 Bytový dom 14 b.j. 638000 684067 684067 

0830 Obecný rozhlas - modernizácia 1100  0 0 

Spolu  717789 684067 684067 
 

 
   

Obec v roku 2013 použila kapitálové výdavky na: 

  "Bytovka" € poznámka 

1. MDV a RR SR :  185090,00 dotácia 

2 ŠFRB: 427113,00 úver na 30 rokov 

3 vlastné: 4783,00 x 

4 vlastné: 1,00 pozemok 

x spolu: 616987,00 x 

x "ČOV " x x 

1 MDVa RR SR:   29 270,00 € účelová dotácia 

2 vlastné: 20000,00 komerčný úver na 5 rokov 

3 vlastné: 17810,31 x 

x spolu:   67 080,31 € x 

x celkom: 684 067,31 € x 
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Výdavkové finančné operácie v celých € 
 

Rozpočet po zmenách na 
rok 2013 

Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

3898 3898 100 

 
1.splácanie úveru zo ŠFRB na Bytový dom č.112 -14 b. j. – za 3 mesiace roku 2013 
   v sume   2818,49 € 
2.splátky dlhodobého úveru zo SZ a RB sume 1080 € za 3 mesiace roku 2013. 
 

3. Výsledok rozpočtového hospodárenia s finančnými operáciami za 2013 v celých € 

 
 
     v EUR 

  BEŽNÝ 
ROZPOČET 

 KAPITÁL. 
 ROZPOČET 

FINANČNÉ 
OPERÁCIE 

 
CELKOM 

 
PRÍJMY 
 

95736 236360 450247 782343 

 
VÝDAVKY 
 

86590 684067 3898 774555 

VÝSL. 
HOSPOD. 
 

9146 -447707 446349 7788 

Rozdiel:          Príjmy            -        Výdavky        =              Prebytok   

 

 

 

Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2013 

 

Bežné  príjmy spolu 95736 

z toho : bežné príjmy obce  95736 

Bežné výdavky spolu 86590 

z toho : bežné výdavky  obce  86590 

Bežný rozpočet +9146 

Kapitálové  príjmy spolu 236360 

z toho : kapitálové  príjmy obce  236360 

Kapitálové  výdavky spolu 684067 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  684067 

Kapitálový rozpočet  -447707 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -438561 

Vylúčenie z prebytku  5000 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -433561 

Príjmy z finančných operácií 450247 

Výdavky z finančných operácií 3898 

Rozdiel finančných operácií +446349 

PRÍJMY SPOLU   782343 

VÝDAVKY SPOLU 774556 

Hospodárenie obce  7787 

Vylúčenie z prebytku 5000 

Vylúčenie 5000,- € účelovo nevyčerpané bežné výdavky na opravu obecného úradu. 

Uznesenie vlády č.586/2013 s možnosťou použitia do 31.3.2014.  
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Plán rozpočtu na roky 2014 – 2016 

 

 Príjmy celkom 

 Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Plán na rok 

2014 

Plán na rok 

2015 

Plán na rok 

2016 

Príjmy celkom 782343 114200 108600 108600 

z toho :     

Bežné príjmy 95736 109200 108600 108600 

Kapitálové príjmy 236360 0 0 0 

Finančné príjmy 450247 5000 0 0 

 

 

 

Výdavky celkom v celých € 

 Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Plán na  rok 

2014 

Plán na  rok 

2015 

Plán na  rok 

2016 

Výdavky celkom 774555 114200 108600 108600 

z toho :     

Bežné výdavky 86590 97650 92050 92050 

Kapitálové výdavky 684067 0 0 0 

Finančné výdavky 3898 16550 16550 16550 

 

 
 

Stav bankových účtov k 31.12.2013 

 
Číslo 
účtu Číslo bankového účtu Názov  účtu Suma v € 

221.01 915728382/0200 Bežný účet - základný 5431,53 

221.02 915728382/0200 Bežný účet – rezervný fond 2300,03 

221.03 915728382/0200 Bežný účet – fond rozvoja 824,16 

221.3 *11690915728382/0200 Bežný účet – sociálny fond 111,52 

221.4.1 3126757459/0200 Bežný účet - základný 125,90 

221.4.2 3126757459/0200 Bežný účet – fond prevádzky, údržby a opráv 4282,93 

x SPOLU  x 13076,07 

 

 

 

Podrobné informácie o plnení príjmov a čerpaní výdavkov v rozpočte sú obsiahnuté  vo 
:výkazoch: 
FIN 1-12, o aktívach a pasíva v súvahe a o účtovnom výsledku hospodárenia  vo výkaze 
ziskov  
a strát  a v poznámkach .(tlačové výstupy z APV Korwin k 31.12.2013 k nahliadnutiu na 
obecnom úrade). 
Účtovná uzávierka k 31.12.2013 bola podaná na Finančnú správu metodikovi dňa 31. januára 
2014.  
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4. Aktíva:  Analýza významných položiek z účtovnej závierky ( Neobežný majetok )  

účet 2011 2012  2013 

ú:021 140102,38 111002,56  806675,88 

ú:022 7880,60 11636,90  11787,38 

ú:023 2136,62 1220,47  1220,47 

ú:028 18064,71 18574,43  20887,10 

ú:029 3319,39 2921,06  2921,06 

ú:031 133298,22 133123,92  133124,92 

ú:063 73746,00 73746,00  73746,00 

spolu 378547,92 352225,34  1050362,81 

 obec má na sklade materiál v sume: 1490,16 € 
 

 
Inventarizácia : 
Inventarizácia bola uskutočnená ku 31.12.2013 a ukončená Zápisom zo dňa 5.2.2014 
s výsledkom bez rozdielu skutočného a evidenčného stavu.  
 
Cenné papiere a podiely: 
Obec Šútovce vlastní cenné papiere a podiely účtované ako dlhodobý finančný majetok na 
stavovom účte v banke Prima banka – emisia ISIN Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s. 
Počet CP 2169 x á 34 € = 73746 € k 31.12.2013 
 
5. Prehľad – aktíva :  

Pohľadávky k 31.12.2013 zo súvahy  

 daňové                                              0,00  € 

 nedaňové                                        83,95  € 

 iné pohľadávky                             220,86  € 
Spolu krátkodobé pohľadávky:            304,81  € 
  

K 31.12.2012 
• daňové:                                12,03 € 
• nedaňové:                              7,30 € 
• iné pohľadávky.                      8,89 € 
Spolu krátkodobé pohľad.:  28,22 €     

 
• Dlhodobé pohľadávky v sume: 875 € - „bytovka“ - nezaplatené od nájomníkov bytového domu.  
 
Prehľad - pasíva : 

Záväzky k 31.12.2013 zo súvahy:  

voči dodávateľom                                            0,00 € 

voči zamestnancom           0,00 € 

voči poisťovniam                                             0,01 € 

voči daňovému úradu                                      0,00 € 

voči ŠFRB                                             424294,51 € 

voči  SZ a RB (úver)                              18920,00  € 

Fond prevádzky         4 582,93 € 

Zábezpeka          2770,00  € 

sociálny fond                                             111,52  € 

krátkodobé záväzky                                 1400,66  € 

rezervy                                                       654,55  € 

Spolu:                                                  452734,18  € 

K 31.12.2012 

voči dodávateľom:                     0,00 €    

voči zamestnancom:                  0,00 € 

voči poisťovniam:                     0,00 €       

voči daňovému úradu:               0,00 € 

voči ŠFRB:                                0,00 € 

voči bankám(úver):                    0,00 €       

Fond prevádzky:                        0,00 € 

Zábezpeka:                                 0,00 € 

Sociálny fond:                        133,46 € 

krátkodobé záväzky:            2158,24 €   

rezervy :                                900,42 €           

Spolu:                                  3192,12 € 

• Dlhodobé záväzky tvoria: 431758,96 €, sú to fondy: -prevádzky, údržby a opráva pre „BY“, 
sociálny fond- Ocú, zložená zábezpeka – „BY“ a nesplatený  úver zo ŠFRB (na 30 rokov). 
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7. Hospodársky výsledok v eurách 
 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2012 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Predpoklad 

rok 2014 

Predpoklad 

rok 2015 

Náklady     

50 – Spotrebované nákupy 9838 16944 20000 18000 

51 – Služby 16771 20709 23000 20000 

52 – Osobné náklady 38413 38444 39000 39000 

53 – Služby 186 57 60 60 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 
2486 1094 1000 1000 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

4569 11206 11000 11000 

56 – Finančné náklady 805 2510 13000 13000 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
1411 454 700 700 

59 – Dane z príjmov 1 0 2 1 

Výnosy     

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 829 425 600 600 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0 0 0 0 

62 – Aktivácia 24 208 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy 

z poplatkov 
67590 72464 74000 74000 

64 – Ostatné výnosy 5739 30086 30000 30000 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

1312 706 800 800 

66 – Finančné výnosy 233 4 5 5 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

1339 4274 4800 2200 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV / 

+2586 +16749 +2443 +4844 

 

 

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 2586 € bol zúčtovaný na účet 428 – 

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

V roku 2013 sa dosiahol o 14 163 € vyšší kladný výsledok oproti roku 2012  a to najmä 

z dôvodu :  predaja dlhodobého hmotného majetku : 22000 €, o 4408 € viac sme dostali 

z podielu daňových príjmov územnej samosprávy a do výnosov je zaúčtované aj  nájomné za 14 

bytových jednotiek v bytovom dome č. 112.  
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8. Ostatné dôležité informácie 

Daňové priznanie k dani z príjmov PO  za obdobie roku 2013 bolo podané na Finančnú správu 

v Prievidzi dna 25.3.2014.  

Poznámky tabuľková časť a textová časť odovzdaná metodikovi finančnej správy . 

Výrok audítora: 

( tvorí prílohu ) účtovná závierka bola overená nezávislým audítorom dňa 7.4.2014. 
 
 
Udalosti osobitného významu: 
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia roku 2013. 

     
     Zahraničná organizačná zložka : 
     Obec nemá. 

 
Súčasný a predpokladaný budúci vývoj: 
Projekt so žiadosťou o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho  fondu na rok 2013 na 
traktor s nakladačom pre zefektívnenie systému separovania a zhodnocovania biologicky rozložiteľného 
odpadu  sa neuskutočnil.  
V nasledujúcich rokoch ak bude výzva sa obec znovu pokúsi o tento projekt. 
Strategickým  cieľom  sa  pre  volebné  obdobie  2010-2014  stala prestavba  obecnej budovy č. 112 na 
objekt  nájomných  bytov  so 14 bytovými jednotkami. „Bytovka“ vybudovaná za pomoci úveru zo ŠFRB , 
so splácaním istiny na 30 rokov s minimálnym úrokom a dotáciou z MDV a RR SR . Obec si na 
dofinancovanie tejto investície  zobrala  komerčný úver, so splácaním istiny 5 rokov na vybudované 
parkovisko pred bytovkou  a ČOV . 
Veľkou výzvou do budúcnosti sa stala snaha starostu obce o zriadenie materskej škôlky v nebytových 
priestoroch obecnej budovy č. 112. Predbežný záujem o umiestnenie  je  10 detí. 
 
 V roku 2014 z programu rozvoj vidieka  chceme  podať projekt na rekonštrukciu budovy č. 39 –čast 
kultúrneho domu – výmena strešnej krytiny a zmena vykurovania v sále kultúrneho domu, prepojenie 
z budovy č. 39 , výmena inventáru riadov v kuchynke. 
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. 
 
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.  
 
Záver: 
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013. 
Správu  o činnosti a zhodnotenie roku 2013 predložil starosta obce na  schôdzi OZ z 10.12.2013 za 
účasti verejnosti a je uložená v písomnostiach na obecnom úrade u starostu, podklady a materiály 
k výročnej správe sa nachádzajú na obecnom úrade v Šútovciach. 
 
Uchovávanie účtovnej závierky a výročnej správy:  
počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týka.  
Zverejňovanie údajov:  
účtovnú závierku ako súčasť výročnej správy sa zverejní až po overení audítorom na stránke 
www.sutovce.sk.  
 
 
     
 
V Šútovciach 9.apríla 2014 
 
 

http://www.sutovce.sk/
http://www.sutovce.sk/

