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Obec Šútovce  , obecný úrad č. 39, 972 01 Šútovce , IČO: 00318507 
 
 
Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva v Šútovciach 
 
Názov materiálu: 
Záverečný účet obce Šútovce   a  rozpočtové hospodárenie za  rok  2014 
/§20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zákonov/     
 
 
 
Predkladá: Rajčo Miroslav -  starosta obce 
 
Spracoval: Stefanik Olga – účtovník obce 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
 
1) obecné zastupiteľstvo uznesením č. ........../2015 
schvaľuje 
podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Záverečný účet Obce s celoročným hospodárením za rok 2014  
 
bez výhrad  -  *s výhradami* pomenovať  ..............................................................................  
 
2)Rozdelenie výsledku hospodárenia takto.:............................................................................. 
 
 
3) obecné zastupiteľstvo uznesením č............./2015 

a) berie na vedomie   
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  Obce Šútovce za rok 2014. 

b) berie na vedomie   
správu nezávislého audítora k celoročnému hospodáreniu obce za rok 2014 
 
          

Stanovisko finančnej komisie: 

A)Finančná komisia odporúča OZ schváliť záverečný účet obce: 

- s výhradami   (pomenovať výhrady - dôvody ) 

- bez výhrad 

B) Finančná komisia odporúča OZ schváliť prevod prebytku hospodárenia obce Šútovce 

     za rok 2014 v sume .................. € do rezervného fondu 
 
za komisiu: Jarmila Považanová(podpisový záznam):.......................................... 
 
 
V Šútovciach dňa: .........................2015      
 
 
 
 

(§ 9 ods. 2 zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení – pred schválením záverečný účet zverejnený v obci obvyklým spôsobom na 

verejnú diskusiu). Vyvesené: ..............................2015             Zvesené: ................................2015 
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                 Z á v e r e č n ý       ú č e t  

                          

                            obce   Šútovce  

 

a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 
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Obsah: 
 

-  rozpočet obce na rok  
-  rozbor plnenia príjmov 
-  rozbor čerpania výdavkov 
-  výsledok hospodárenia  
-  bilancia aktív a pasív      
-     rekapitulácia –majetok -prírastky a úbytky v majetku   

      -    finančné usporiadanie vzťahov  
      -    tvorba a použitie fondov 
      -    prehľad o poskytnutých dotáciách  
      -    o stave a vývoji dlhu  
      -    návrh  uznesenia 
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Obec Šútovce , Obecný úrad č. 39, 972 01  Šútovce, IČO: 00318507, DIČ:2021162847 
 
Štatutár: starosta obce Bc. Miroslav Rajčo 
 
Záverečný účet Obce ŠÚTOVCE za rok 2014 
Podkladom pre zostavenie záverečného účtu obce Šútovce za rok 2014 sú ročné výkazy 
spracované v rámci účtovnej závierky s metodikou platného zákona o účtovníctve 
a rozpočtovej klasifikácie. 
Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v platnom znení, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v platnom znení, internými predpismi a ostatnými platnými právnymi 
predpismi. 
 
Účtovná závierka bola ukončená 31.1.2015 a odovzdaná metodikovi 3.2.2015 na Finančnú 
správu v Prievidzi. Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie roku 2014 spolu 
s prílohami ( súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky: textová a tabuľková časť )bolo podané 
na Finančnú správu v Prievidzi dňa 24.3.2015. Individuálna účtovná závierka bola overená 
nezávislým audítorom 8.4.2015  a dodatok správy audítora o overení súladu s výročnou 
správou dňa 9.4.2015 audítorskou spoločnosťou  STRAKA & Partners s.r.o., Kultúrna 19, 
Bratislava, licencia ÚDVA č. 324, zodpovedný audítor Ing. Zoltán Straka, Lic.: SKAU č.238  . 
Do registra účtovných závierok bola závierka aj s Poznámkami v tabuľkovej aj textovej podobe  
odoslaná 18.3.2015 metodikovi. Účtovníctvo sa zabezpečuje aplikáciou programov  Korwin, 
spoločnosťou Datalan, a.s. Bratislava. ,Antivírusový program: ESET NOD32 . 
 
Údaje o plnení rozpočtu: 
Celkový rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený 25.11.2013 ako vyrovnaný. Bežný rozpočet 
bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet  ako schodkový.  Rozpočet obce bol 
schválený  obecným zastupiteľstvom uznesením č. 112/2013 zo 10.12.2013 a zverejnený bol 
v zákonom stanovenej lehote a spôsobom v obci obvyklým ,  15 dní pred jeho schválením. 
Rozpočet bol desaťkrát upravovaný. 
 
1-4.zmena rozpočtu schválená štatutárom obce,  uznesenie č. 123/2014,134/2014 
5-6. zmena rozpočtu schválená obecným zastupiteľstvom, uznesenie č. 143/2014 
7-8. zmena rozpočtu schválená štatutárom obce, uznesenie č.149./2014 
9. zmena rozpočtu schválená obecným zastupiteľstvom, uznesenie č.149./2014 
10. zmena rozpočtu schválená štatutárom obce, uznesenie č. 20/2015 
 

uzn./p.č. BP KP PFO SP:P BV KV VFO SP.V R/P-V

1 109200 0 5000 114200 97650 0 16550 114200 0

2 109200 0 5000 114920 98370 0 16550 114920 0

3 110215 0 5000 115215 98665 0 16550 115215 0

4 111536 0 5000 116536 99986 0 16550 116536 0

5 111920 0 5000 116920 100370 0 16550 116920 0

6 111920 0 7400 119320 97970 2400 16550 116920 2400

7 111953 0 7400 119353 98003 2400 16550 116953 2400

8 111970 0 7400 119370 98020 2400 16550 116970 2400

9 112322 0 7400 119722 98372 2400 16550 117322 2400

10 100714 0 7400 108114 89063 2400 16642 108106 8

SP: 100714 0 7400 108114 89063 2400 16642 108106 8
 
 

Legenda:  

BP –bežné príjmy, KP- kapitálové príjmy, PFO- príjmy finančných operácii, SP.P- spolu príjmy 

BV- bežné výdavky, KV- kapitálové výdavky, VFO- výdavky finančných operácii, SP.V- spolu výdavky, 

R/P-V- rozdiel príjmy mínus výdavky. 
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Príjmy celkom v celých €: rozpočet po zmen.celk. skutočnosť 
skut. / schv. 

rozp. % 

bežný rozpočet 109200 100714 100714 92,22 

kapitálový rozpočet 0 0 0 0,00 

finančné operácie 5000 7400 7400 148,00 

celkom 114200 108114 108114 94,67 

     

 

     

 

Výdavky celkom v celých €: rozpočet po zmen.celk. skutočnosť 
skut. / schv. 

rozp. % 

bežný rozpočet 97650 89063 89063 91,20 

kapitálový rozpočet 0 2400 2400 0,00 

finančné operácie 16550 16642 16642 100,55 

celkom 114200 108105 108105 94,66 

 

 
Príjmy obce k 31.12. 2014 v celých € 
 
Por.č. Názov Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť % plnenia 

1 Daňové príjmy               72650 72948 72948 100 
2 Z toho: daň z príjmov FO 58600 59075 59075 100 
             Daň z nehnuteľností 6790 6799 6799 100 
3 Nedaňové príjmy 32925 23047 23047  
4 Granty a transfery 3625 4719 4719 100 
 Z toho :bežné 3625 4719 4719 100 
5 Príjmové finančné operácie 5000 7400 7400 100 
 Príjmy spolu  114200 108114 108114 100 
 
 
K bodu 4) poskytnuté a zúčtované dotácie: 
 

Rekapitulácia 
súpis/zúčtovanie: 

€ text 

p.č. predpis 
v € 

úhrada v 
€ 

rozdiel 
v € 

poznámka / použitie 

1. 379,44 379,44 0,00 ŠR BT - "stavebný" 

2. 38,23 38,23 0,00 ŠR BT -"životné prostr." 

3. 2336,17 2336,17 0,00 ŠR BT "Voľby"(Voľba prezidenta I.aII.kolo,,Voľby do EP, 
Voľby do samosprávy) 

4. 134,64 134,64 0,00 ŠR BT -"register obyv." 

  2888,48 2888,48 0,00 x 

UPSVaR 

p.č. predpis uhradené rozdiel použitie 

1. 1830,54 1830,54 0,00 ŠR - "osobitný príjemca" 

spolu 4719,02 4719,02 0,00 x 

Bežné transfery boli zúčtované podľa pokynov pridelenia a účelu použitia. 
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K bodu  1) daňové príjmy v celých €     

 Podielové dane z finančnej správy              59075 €    

 Dane z nehnuteľnosti - z pozemkov            4410  €  
                                          zo stavieb            2387 €  

 Daň za psa                 341 €   

 Daň za komunálne odpady            6262  €  
 
Obec v roku 2014 evidovala 214 daňovníkov, 12 občanov oslobodených od platenia dane 
z nehnuteľností  (novostavby oslobodené na dobu 15 rokov ). 
Pri dani z pozemkov schválený rozpočet po zmenách: 4410 €, skutočnosť:4410 €. 
Pri dani zo stavieb schválený rozpočet po zmenách. 2387, skutočnosť: 2387 €. 
Daň za psa schválený rozpočet po zmenách: 341 €, naplnenie : 341 €.  
Obec eviduje jednu osobu , ktorá daň za psa neuhradila vo výške 4,-€. 
Počet domácností  kde  držia  psov v roku  2014 bol 80. 
 
V rozpočte predpokladaná suma 6880 € za komunálne odpady, , skutočnosť bola: 6735 € 
K 31.12.2014  dve fyzické osoby poplatok neuhradili. 
Obec na základe 34 podaných žiadostí o úľavu za KO a DSO v súlade s platným VZN 
čiastočne odpustila , alebo vrátila poplatok v priebehu roku 2014 (z dôvodu odsťahovania 
z TP) úhradu v 34 prípadoch za komunálny odpad . 
 
 k podielovým daniam:   

Prehľad 

skutočnosť 

z príjmov územnej 

samosprávy  

príjmy bežného 

rozpočtu 

% podiel výnosu zo ŠR 

z príjmov bežn. rozp. obce 

rok v celých € v celých € % 

2009 54757 82408 66,44 

2010 44868 71960 62,35 

2011 53256 74265 71,70 

2012 53693 75496 71,12 

2013 58102 95736 60,68 

2014 59075 95995 61,53 

 
 
K bodu  3) nedaňové príjmy – skutočnosť v celých €      

 Prenájom pozemkov                      98 € 

 Prenájom budov ,bytov ,strojov a zariadení  21894 € 

 Administratívne a správne poplatky                  469 €    

 Pokuty                                                                 17 € 

 Predaj tovarov a služieb                                   255 € 

 úroky                                                                     1 € 

 z vratiek a dobropisov                                       313 € 
  
komentár- výber.: (v celých € ) 
za rok 2014 spolu príjem od nájomníkov za 14 bytových jednotiek bol 27655 € , nastavený 
predpis pre rok 2014 bol 29412 €. Rozdiel 1757 € sú evidované pohľadávky. 
 
Za poplatky: z osvedčovacej knihe podpisov za 80 položiek vybrala: 177 €, z osvedčovacej 
knihy listín za 49 položiek vybrala : 83 €, za vydanie rybárskeho  lístku v počte 5, vybrala 45 €, 
za ostatné  správne poplatky : 164 € .  
 
Za služby : za odvysielané relácie, za miesto, kopírovanie,  za separovaný odpad spolu 
predstavoval príjem do rozpočtu sumu 255 €.  
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Kapitálové príjmy - v celých €               
- nerozpočtované 

 
 
K bodu  5) finančné operácie    - v celých €     7400 €                                      

 Z prostriedkov predchádzajúcich  rokov       5000   €          

 Z rezervného fondu obce                              2356   € 

 Z ostatných fondov                    44   € 
 

Do príjmových operácii sa zapojilo nevyčerpaných 5000 € ( rezerva úradu vlády) z minulého 
roku ktoré  sa preinvestovali  na budovu obecného úradu. Presun z fondov na základe 
uznesenia OZ  v sume 2400 € na úhradu projektovej dokumentácie na plánované  zníženie 
energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu . 
 

Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo 

obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom: 

na  par.č.263/2 výmera 3621 m2 v prospech ŠFRB Bratislava, IČO: 31749542 

na par.č.262/3 výmera 705 m2 v prospech ŠFRB Bratislava, IČO:31749542,  

a MDV a RR  SR Bratislava, IČO: 30416094 
 
 

     Výdavky: 
   

Výdavky obce  rok 2014 – Bežné výdavky v celých  €   

Funkčná 
klas. 

Názov výdavku Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
  

01116 Správa obce zo ŠR 7425 2377 2377 

0160 Voľby zo ŠR 1200 2336 2336 

0510 Nakladanie s odpadmi 0 6 6 

131D Presun z min.roku 0 5000 5000 

01116 Správa obce 53394 54164 54164 

0112 Finančná a rozpočtová oblasť 970 895 895 

0170 Transakcie verejného dlhu 4810 4647 4647 

0220 Civilná ochrana 0 0 0 

0320 Ochrana pred požiarmi 150 0 0 

0412 Všeobecná pracovná oblasť 0 137 137 

04513 Miestne komunikácie 1113 850 850 

0510 Nakladanie s odpadmi 8449 6256 6256 

0610 Rozvoj bývania 1020 3091 3091 

0620 Rozvoj obce 401 255 255 

0640 Verejné osvetlenie 1900 1829 1829 

0660 Bývanie a občianska vybavenosť 9720 0 0 

08203 Kultúrne služby 2200 1651 1651 

08205 Knižnica 800 770 770 

08209 Prevádzkovanie budovy KD 2539 3292 3292 

0830 Obecný rozhlas 230 457 457 

0840 Náboženské a iné spoločenské sl. 879 679 679 

10123 Opatrovateľská služba 0 12 12 

1020 Sociálne zabezpečenia 450 359 359 

Spolu  97650 89063 89063 

 
 
Obec Šútovce zo svojho rozpočtu uhradila svoj podiel na výkon spoločného stavebného úradu 
celkom: 585 €. Vratky  obci 92 € . 
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Komentár (v celých €):                                                                                                                          
Mzdy, platy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní 
Plánované celkom : 38110 €. Skutočnosť celkom : 37311 € . 
Patria  sem  mzdové  prostriedky  vyplatené  :  starostovi obce : 1 ,  zamestnancom úradu : 2, 
vyplatená odmena za chronologické záznamy zápisom do obecnej kroniky v sume 140 €, 
odmeny za správu budovy obecného úradu : 1 a za správu domu smútku :  1 vyplatená  
celkom suma  1053 €,  poslancom  OZ v počte 5  sa vyplatila za rok 2014 celkom odmena vo 
výške 1430 €  a  odvody poistného do sociálnej poisťovne a odvody do zdravotných poisťovní 
z miezd  za zamestnávateľa. 
Výber: zdaniteľné príjmy z rozpočtu obce, zo štátneho rozpočtu (voľby: prezidenta SR I. a II. 
kolo, do Európskeho parlamentu a „komunálne voľby“) predstavovali sumu celkom 29460 €, 
odvody do všetkých poisťovní predstavovali za obec 9625 €.  
Tovary a služby 
Plánované celkom: 47255 €, čerpanie predstavuje skutočnosť : 38211 € 
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 ,za školenie o bezpečnosti pri práci aktivačných 
pracovníkov, za energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby za pevnú 
a mobilnú linku, reprezentačné výdavky starostu obce, opravy výpočtovej a signalizačnej 
techniky, propagácia obce v regióne, nákup drobného  materiálu – kancelárske  potreby , 
dezinfekčné , hygienické a čistiace prostriedky, nákup paliva  ako zdroja tepla pre obecné 
budovy č. 39 a č. 112, za poistenie budov – majetku a za škody ,interiérové vybavenie 
priestorov úradu , nákup nových kníh v počte 38 ks do obecnej knižnice v hodnote 248 € a za 
poskytnuté služby pre obecnú knižnicu v sume 420 €, dopravné, rutinná a štandardná údržba  
verejného osvetlenia , obecného rozhlasu, miestnych komunikácií,  vývoz a likvidácia odpadu, 
náklady na kultúrne vyžitie občanov obce, bankové a manipulačné poplatky, ročné členské do 
regionálnych a celoslovenských organizácií a ostatné bežné tovary a služby. 
Výber : v obci sa vysadilo 100 ks tují v hodnote 583 €, uskutočnila sa výmena žiariviek vo 
verejnom osvetlení, nepriamy zásah blesku pri obecnom úrade  v mesiaci apríl si vyžiadal 
opravu a servis zabezpečovacieho, signalizačného, telekomunikačného  a IT zariadenia 
a prístrojov, zakúpila sa nová tlačiareň, naviezol sa štrk na miestne komunikácie v HŠ, aby sa 
čiastočne zabránilo výmoľom, prečistila sa kanalizácia výpustu z kuchyne v budove kultúrneho 
domu, preškolili sme 5 aktivačných pracovníkov pre BOZP, v hodnote za 60 €, ktorí robia malé 
obecné služby. 1.12.2014 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie OZ, kde sa poďakovalo 
odchádzajúcim poslancov, ktorým sa na malom posedení s občerstvením odovzdali 
upomienkové plakety za ich vykonanú prácu pre obec počas volebného obdobia 2010-2014. 
 
Bežné transfery 
Výdavky pre obec predstavujú sumu vo výške 2888 €.(rozpis pri príjmoch). 
 
Obec zo svojho rozpočtu poskytla dotáciu a zúčtovala v súlade s uzatvorenou zmluvou  pre 
Jednotu dôchodcov – základná organizácia 09 Šútovce v sume 350 €. Miestne dôchodkyne 
celoročne vykonávajú pre obec všeobecne prospešné služby (ochrana životného prostredia  
prezentácia a ochrana kultúrnych tradícií a hodnôt. 
 
 
Výdavky bežné: 

Bežný 
rozpočet     skutočnosť 

FK 
kód zdroja 
Ekonomická klasifikácia. Názov položky                            v celých € 

01116   Správa obce                                                                                             54164 

  41-610 Mzdy 26589 

  41-620 Odvody - poistné 8272 

  41-630 Tovary a služby 18094 

  41-640 Bežné transfery 1209 
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0170   Transakcie verejného dlhu                                                                   4647 

  41-650 SPLATKY UROKU , FIN.VYPOMOC,OSTATNE PLATBY  4647 

    Granty a bežné transfery 4719 

0160 111-620 ŠR BT                                                                                                        163 

0160 111-630 ŠR BT                                                                                                          2173 

0510 111-630 ŠR BT                                                                                                        6 

01116 111-630 ŠR BT                                                                                                       167 

01116 111-640 ŠR BT                                                                                                      2210 

0112   Finančná a rozpočtová oblasť                                                             895 

  41-630 Tovary a služby 895 

0412   všeobecná pracovná oblasť                                                                  137 

 41-630 Tovary a služby 137 

0320   Ochrana pred požiarmi                                                                          0 

  41-630 Tovary a služby 0 

04513   Miestne komunikácie                                                                          850 

  41-630 Tovary a služby 850 

0510   Nakladanie s odpadmi                                                    6256 

  41-630 Tovary a služby 6256 

01116 131D Správa obce                                                                       5000 

  41-630 tovary a služby  5000 

  41-630 poistenie budovy č. 112 0 

  41-630 správa budovy- réžia č.112 0 

0610   Rozvoj bývania                                                                 3091 

  41-630 Tovary a služby 3091 

0640   Verejné osvetlenie                                                         1829 

  41-630 Tovary a služby 1829 

0620   Rozvoj obce                                                                       255 

  41-620 Odvody - poistné 0 

  41-630 Tovary a služby 255 

08203   Kultúrne služby                                                             1651 

  41-620 Odvody - poistné 0 

  41-630 Tovary a služby 1651 

0825   Knižnica                                                                              770 

  41-610,620 Odvody - poistné 0 

  41-630 Tovary a služby 770 

08209   Prevádzkovanie budovy  KD                                    3292 

  41-620 Odvody - poistné 47 

  41-630 Tovary a služby 3245 

0830   Obecný rozhlas                                                               457 

  41-630 Tovary a služby 457 

0840   Náboženské a iné spoločenské služby                 679 

  41-620 Odvody - poistné 19 

  41-630 Tovary a služby 660 

01020   Sociálne zabezpečenie - staroba                               359 

  41-630 Tovary a služby 9 

  41-640 BT 350 

10123   Opatrovateľské služby                                                 12 
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  41-610 Mzdy 0 

  41-620 Odvody - poistné 0 

  41-630 Tovary a služby 12 

A VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU :   89063 

  ek.klas. Názov položky a funkčná klasifikácia   

  46-716 prípravná a projektová dokumentácia 2400,00 

B 
VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO 
ROZPOČTU :   2400 

C F i n a n č n é    o p e r á c i e :   16642 

0660 41-821 splácanie ročnej splátky úveru- komerčný                          4320 

0660 41-821 splácanie ročnej splátky úveru ŠFRB                                    12322 

  V Ý D A V K Y      CELKOM   108105 

 
Podrobné informácie o plnení príjmov a čerpaní výdavkov v rozpočte sú obsiahnuté vo 
výkazoch (FIN 1-12, v súvahe, výkaz ziskov a strát a v poznámkach )z ktorých sa vychádzalo 
v tejto správe, tlačové výstupy z APV Korwin k 31.12.2014 sú k nahliadnutiu na obecnom 
úrade. 
 
Prehľad o členstve a platbe v kultúrno spoločenských organizáciách v roku 2014: 

 

Členstvo v:   platby za členstvo v €:  text 

  Magura Strážov                                  15,00                                      propagácia v mikroregióne 

ZMOS Bratislava     66,50    celoslovenské zastupovanie 

RVC Nitra    130,00    školenia, semináre 

ZMO HN      81,19                regionálne zastupovanie 

RKC Prievidza                  30,00    podpora kult. akcií v regióne 

CK Horná Nitra- Bojnice  200,00    propagácia regiónu 

Spolu úhrady za ročné členstvá:  522,69 

 

 

Výdavky obce rok 2014 – kapitálové výdavky v celých € 
Funkčná 

Klasifikácia 
Názov výdavku Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
  

01116, 
08209 

Správa obce, budova KD 
Projektová dokumentácia 

0 2400  2400 

Spolu  0 2400 2400 

 

   
Výdavkové finančné operácie v celých € 

Rozpočet schválený Rozpočet po zmenách skutočnosť 

16550 16642 16642                      

 
 
V tom: ( v celých €) 
1.splácanie úveru zo ŠFRB za Bytový dom č.112 -14 b. j. – za rok 2014,  v sume  12322 € 
   príjem prostriedkov: 10/2013 splatnosť do: 10/2043, ostáva nesplatené: 411972 € 
 
2.splátky dlhodobého úveru zo SZ a RB sume 4320 € za rok 2014. 
   Príjem prostriedkov: 08/2013 splatnosť do 05/2018, ostáva nesplatené: 14600 € 
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Výsledok rozpočtového hospodárenia s finančnými operáciami za 2014  
 
     v celých € 

  BEŽNÝ 
ROZPOČET 

 KAPITÁL. 
 ROZPOČET 

FINANČNÉ 
OPERÁCIE 

 
CELKOM 

 
PRÍJMY 
 

100714 0 7400 108114 

 
VÝDAVKY 
 

89063 2400 16642 108106 

VÝSL. 
HOSPOD. 
 

11651 -2400 -9242 8 

Rozdiel:          Príjmy            -        Výdavky        =              Prebytok   

 

 

Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2014 

V celých € 

Celkové  príjmy spolu 108114 

z toho : bežné príjmy obce  100714 

Celkové výdavky spolu 108106 

z toho : bežné výdavky  obce  89063 

Bežný rozpočet + 11651 

Kapitálové  príjmy spolu 0 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0 

Kapitálové  výdavky spolu 2400 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  2400 

Kapitálový rozpočet  -2400 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 9251 

Vylúčenie z prebytku  0 

Príjmy z finančných operácií 7400 

Výdavky z finančných operácií 16642 

Rozdiel finančných operácií -9242 

 

Hospodárenie v celých €: Prebytok BR = 11651,- €, Schodok KR = 2400,- € , krytý prebytkom BR 
Schodok FO = 9242,-€, krytie prebytkom  BR, Prebytok rozpočtu po vylúčení FO = 8,- € 

 
 

 

skutočnosť rozpočtového hospodárenia rok 2014 

príjmy bežného rozp 100714,38 výdavky bežného rozpočtu 89063,38 rozdiel 11651,00 

príjmy kapitál. rozp 0,00 výdavky kapitál.rozp. 2400,00 rozdiel -2400,00 

príjmy FO 7400,00 výdavky FO 16642,24 rozdiel -9242,24 

spolu 108114,38 spolu 108105,62 rozdiel:  8,76 

príjmy BR+KR 100714,38 výdavky BR+KR 91463,38 rozdiel 9251,00 

príjmy FO 7400,00 výdavky FO 16642,24 rozdiel -9242,24 

spolu 108114,38 spolu 108105,62 rozdiel:  8,76 

prebytok   BR+KR  rozpočtu v sume     9251,00 €. 
zostatok   FO  v sume    minus    9242,24 €    krytý   prebytkom BR. 
z príjmovej časti   rozpočtu  sa hradilo splácanie úverov ( SZRB a ŠFRB) 
tvorba  RF na základe uznesenia zastupiteľstva č........../2015 zo dňa.........,...2015 v sume   8,76 € 
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Prebytok rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu.  
Prebytok/ schodok rozpočtu obce sa tvorí  len z bežného rozpočtu a kapitálového 
rozpočtu.  
 

 
 

 

 

S účinnosťou od 1.1.2014 spôsob vyčíslenia prebytku / schodku  rozpočtu sa uplatňuje 
v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu – ESA 95, podľa ktorej výsledok 
hospodárenia ovplyvňujú položky časového rozlíšenia vrátane zmeny stavu  vybraných 
záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov  zo súvahy. 
 
 
Výdavky v celých €: 

Vlastné  –  výdavky bežného rozpočtu  2011 - 2014 

  

 

fin. klas. Skut. 2013 Skutočn. 2014 Skut.2011 Skut.2012 

Správa obce                                                    
01.1.1.6 54180 54164 39288 53737 

Finančná a rozpočtová oblasť                        
01.1.2. 987 895 541 558 

Všeobecno prospešné služby                           
04.1.2 0 137 0 0 

Transakcie verejného dlhu                              
01.7.0 1445 4647 0 0 

Suma v 

eurách

1. 108 114

2. v tom: daňové príjmy (100) 72 949

3. nedaňové príjmy (200) 23 047

4. granty a transfery (300) 4 719

5. príjmové finančné operácie (400,500) 7 400

6. z toho: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami (400) 7 400

7.            prijaté úvery, pôžičky  návratné finančné výpomoci (500) 0

8. 108 106

9. z toho: bežné výdavky (600) 89 063

10. kapitálové výdavky (700) 2 400

11. výdavkové finančné výdavky (800) 16 642

12. 8,76

13. 9 251

14. 2 092

15. stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia 3 714

16. stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka 1 622

17. 18 508

18. stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia 414 651

19. stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka 433 160

20. Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14.+r.17) 20 601

21. 29 851,84

Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia (r.15-r.16)

Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia (r.19-r.18)

Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13+r.20)

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95

Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)

Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500) 

Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800) 

Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8)

Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.8+r.11)
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Transfery všeob. povahy                                  
01.8.0 0 0 0 100 

Civilná ochrana                                                
02.2.0. 0 0 0 25 

Ochrana pred požiarmi                                  
03.2.0. 70 0 150 0 

Nakladanie s odpadmi                                     
05.1.0. 8074 6256 5948 8517 

Rozvoj bývania   a občianska  vybavenosť                                               
06.1.0 a 06.60 6143 3091 524 67 

Rozvoj obce                                                      
06.2.0. 277 255 1532 543 

Verejné osvetlenie                                           
06.4.0. 2025 1829 1784 1876 

Kultúrne služby                                           
08.2.0. 3 1887 1651 1880 2086 

Knižnica                                                         
08.2.0.5 678 770 459 607 

Správa a údržba ciest                                    
04.5.1.3 892 850 1804 630 

Kultúrne služby – prev. budovy                  
08.2.0.9. 4450 3245 1711 1231 

Obecný rozhlas                                                
08.3.0. 48 457 73 660 

Náboženské a iné spoločenské služby             
08.4.0. 1024 679 1153 501 

Sociálne zabezpečenie - staroba                   
10.2.0.3. 86 359 649 331 

Opatrovateľská služba                                  
10.4.0.3. 0 12 2709 243 

Vlastné výdavky bežného rozpočtu 82266 79297 60205 71712 

    
 

Výdavky kapitálového rozpočtu 684067 2400 0 16134 

 

 

Bilancia: 
Aktíva:  Analýza významných položiek z účtovnej závierky ( Neobežný majetok )  
 

účet 2011 2012 2013 2014 

ú:021 140102,38 111002,56 806675,88 806675,88 

ú:022 7880,60 11636,90 11787,38 11787,38 

ú:023 2136,62 1220,47 1220,47 1220,47 

ú:028 18064,71 18574,43 20887,10 20741,25 

ú:029 3319,39 2921,06 2921,06 7273,78 

ú:031 133298,22 133123,92 133124,92 131954,62 

Ú:032 0 0 0 165,97 

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

spolu 378547,92 352225,34 1050362,81 1053565,35 

 
Obec má na sklade materiál v sume: 6386,05 € 
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účet PS k 1.1.2014 prírastky úbytky oprávky/odpisy UC k 31.12.2014 

ú:021/-081 806675,88 0 0 142091,08 806675,88 

ú:022/-082 11787,38 0 0 9142,71 11787,38 

ú:023/-083 1220,47 0 0 1220,47 1220,47 

ú:028/-088 20887,10 551,34 697,19 18371,23 20741,25 

ú:029/-089 2921,06 5000,00 647,28 2315,78 7273,78 

ú:031 133124,92 0 1170,30 0,00 131954,62 

ú:032 0,00 165,97 0,00 0,00 165,97 

ú:063 73746,00 0 0 0 73746,00 

spolu 1050362,81 5717,31 2514,77 173141,27 1053565,35 

úbytky 
     

účet 
                    
text                              doklad € 

 021-     0,00 
 022-     0,00   

028- vyradenie č.1,5,7,13/2014 531,22   

028- preúčtovanie na 032   165,97   

029- vyradenie č. 1/2014 647,28   

031- prec. p. č. pod  byt. nájom. domom   1170,30   

032-     0,00   

063- 17613/2013-74   

 

0,00 
 spolu: 2514,77   

prírastky           

028- rozhlasová ústredňa ST OBC   296,00   

029- techn.zhodn.ma.bud.č.39 P.č.14/2014 5000,00   

032 - preúčtovanie z 028  insígnie 165,97   

028- tlačiareň HP   255,34   

spolu: 5717,31   

 

Inventarizácia : 
Inventarizácia bola uskutočnená k 31.12.2014 . Zápis z inventarizácie napísaný dňa 2.2.2015 
s výsledkom bez rozdielu skutočného a evidenčného stavu.  
 
Majetok / zostavenie odpisového plánu: 

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 
Odpisová skupina Predpokladaná doba  

používania v rokoch  

Ročná odpisová sadzba 

v % 

1 4 1/4 

2 6 1/6 

3 12 1/12 

4 20 1/20 

Účtovné odpisy sa rovnanú daňovým odpisom. 
 
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 31.12.2014  (zdokumentované v inventúre). 
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Výber  – aktíva zo súvahy:  
 

Pohľadávky k 31.12.2013 v € 

 daňové                                                00,00   

 nedaňové                                            83,95   

 iné pohľadávky                                1095,86  
Spolu krátkodobé pohľadávky:   1179,81  
   

K 31.12.2014 v € 
•daňové:                                        44,24 
• nedaňové:                            2548,68 
iné pohľadávky.                           870,00 
Spolu krátkodobé pohľad.:    3462,92      

 
 
Výber – pasíva (krátk.+ dlhodob.) zo súvahy : 
 

Záväzky k 31.12.2013 v €  

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   

Zábezpeka          2770,00   

sociálny fond                                             111,52   

krátkodobé záväzky                                 1400,66   

rezervy                                                       654,55   

Spolu:                                                  448151,25 

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(úver):            14600,00        

Zábezpeka:                           9533,75  

Sociálny fond:                          97,38  

krátkodobé záväzky:          16543,18 

rezervy :                                   55,00            

Spolu:                              453060,37 

 
Dlhodobé záväzky  tvoria (R140 súvaha) : 409238,-€  sú to : prevádzkový fond bytovky, 
sociálny fond, zložená zábezpeka od nájomníkov bytovky a nesplatené  úvery. 
 
 
Prehľad bankových úverov obce: 
Komerčný úver zo SZaRB  20000,00 €  splatnosť do 2.5.2018, úroková sadzba  2,77% 
2013 splátky 1080,00 € ostáva zaplatiť:   18920,00 €  
2014 splátky 4320,00 € ostáva zaplatiť:  14600,00 € 
 
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 € 

 
 
Obec Šútovce  na základe žiadosti  a uznesenia OZ č. 138/2014 zo 13.8.2014 poskytla zo 
svojho rozpočtu dotáciu Jednote dôchodcov na Slovensku ZO č. 09 Šútovce v sume 350-€. 
Zúčtované v zmysle zmluvy č. 1/14 
 
 
Stav bankových účtov k 31.12.2014 

Číslo 
účtu Číslo bankového účtu Názov  účtu Suma v € 

221.1 915728382/0200 Bežný účet -  základný 8,76 

221.2 915728382/0200                    – fond rozvoja 1281,62 

221.3 915728382/0200                    – sociálny fond 97,38 

221.4.1 3126757459/0200 Bežný účet - zberný 1750,07 

221.4.2 3126757459/0200                  – zábezpeka prijatá od nájomníkov 9533,75 

x SPOLU  x 12671,58 
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Prehľad: 

pohľadávky daňové/nedaňové 
      pč. účet zostatok HK vydokladované poznámka 

1 318/391 2548,68 1228,49 Boďová-exekúcia-zdokumentované/1095,39+133,10/ 

   318   22,50 nezaplatené za KO a DSO za 2014 - 2 občania zdokument. 

   318   1297,69 pohľadávky z nájmu –nájomníci bytového domu zdokument. 

  318/391 2548,68 2548,68 x 

          pč. účet zostatok HK vydokladované poznámka 

2 319   40,24  nezaplatené za 2014 -1 občan za DzN -zdokumentované 

      4,00 nezaplatené za 2014- daň za psa  1 občianka zdokument. 

  319 44,24 44,24 x 

 Výnosy budúcich období účet 384 
      pč. dotácia PS odpis KS poznámka 

2013 185090,00 1542,56 183547,44 Bytový dom č. 112 
    2014 183547,44 9254,76 174292,68 z dotácie MDDVaRR rozpustenie do výnos. (2004-4/20 /2014) 

x x 10797,32 174292,68 x 

B: 
         pč. dotácia PS odpis KS poznámka 

2013 29270,00 407,58 28862,42 ČOV 

2014 28862,42 2440,05 26422,37 z dodácie MDDVaRR rozp.do výnosov (2004-4/ 12/2014) 

x x 2847,63 26422,37 x 

  spolu: 200715,05 súhlasí so zostatkom na hlavnú knihu k 31.12.2014 

 

 náklady budúcich období účet 381 
      pč. účet zostatok HK v € vydokladované v € poznámka 

1 381 573,67 240,36 publikácie , tlačoviny/ prelom rokov 

      38,40 doména, antivírus / prelom rokov 

      294,91 poistné majetku obec UNION / prelom rokov 

  381 573,67 573,67 x 

 

 

 

iné pohľadávky: 
       pč. účet zostatok HK vydokladované poznámka 

1 378 870,00 870,00 nájomníci predpis/úhrady 

x 378 870,00 870,00 x 

 

Záväzky: 
        pč. účet zostatok HK vydokladované poznámka 

1 379 1576,20 1576,20 nájomníci bytového domu predpis/úhrady 

      6720,00 predpis  záloh nájomníci       

      5143,80 uhradené náklady zo záloh nájomníkov     

x 379 1576,20 1576,20 x 

 

 

 

 



 

 

 17 

 

Prehľad fondov: 

Evidencia Rezervného fondu 

  text Účel Suma v € 

zostatok k 31.12.2013  x 2300,03 

Tvorba Rezervného fondu: x   

Uzn.OZ č.132/2014/2014 zo.30.6.2014 prebytok hospodárenia 55,74 

Čerpanie Rezervného fondu:     

Projekt- rekonštrukcia / prestavba obec.budovy 

uznesenie OZ  č.137/2014 zo 

13.8.2014 
2355,77 

zostatok po úhradách: x 0 

Zostatok k 31.12.2014: x 0 

   Evidencia Fondu Rozvoja                        

 text  Uzn.č.51./2012 – zriadenie Fondu rozvoja Účel Suma v € 

Stav k 31.12.2013  x 824,16 

Tvorba Fondu Rozvoja: x   

Uzn.OZ č.132/2014/2014 zo.30.6.2014 prebytok hospodárenia  501,69 

Čerpanie Fondu rozvoja:  x   

dofinancovanie Projektu - prestavba obecnej 
budovy 

uznesenie OZ  č.137/2014 zo 

13.8.2014 
44,23 

Zostatok po úhradách:  x 1281,62 

Zostatok k 31.12.2014:  x 1281,62 

 

 

Evidencia Sociálneho fondu                        

text Účel Suma v € 

Stav k 31.12.2013  x 111,52 

Tvorba sociálneho fondu: tvorba :   1,05% x 

2014 x 90,36 

Príjmy spolu: x 201,88 

Čerpanie sociálneho fondu:  x x 

čerpanie fondu na soc.politiku  stravovanie  104,50 

Zostatok po čerpaní:  x 97,38 

Zostatok k 31.12.2014:  x 97,38 

 

 

 

Obec nemá založenú rozpočtovú  ani  príspevkovú organizáciu! 
 
Obec Šútovce neposkytla žiadne záruky právnickým ani fyzickým organizáciám! 
 
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia! 
 
Obec nemá žiadnu organizačnú zahraničnú zložku! 
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Výsledok hospodárenia – výnosy mínus náklady 

 Náklady  

účt. 

sk. 

Z vybraných položiek 

v celých € 
2014 2011 2012 2013 

50 Spotrebované nákupy 13784 10 967 9838 16944 

51 Služby 16024 11 339 16771 20709 

52 Osobné náklady 40137 41 458 38413 38444 

53 Dane a poplatky 123 180 186 57 

54 Ost. nákl.na prevádzk. 

činnosť 

2001 2 672 2486 1094 

55 Odpisy, rezervy a opr. 

položky  

41105 3005 4569 11206 

56 Finančné náklady 5782 231 805 2510 

57 Mimoriadne náklady 0 0 0 0 

58 Náklady  na BT  1315 1 404 1412 454 

Spolu: 120271 71256 74480 91418 

 Výnosy  v celých €  

60 Tržby za vlastné výkony 

a tovar 

176 1 128 829 425 

61 Zm. stavu vnútr. zásob 0 0 0 0 

62 aktivácia 0 521 24 208 

63 Daňové a colné výnosy  73408 65 396 67590 72464 

64 Ostané výnosy 

z prev.činn. 

23544 41 290 5740 30086 

65 Zúčt. rezerv a opr. 

položiek 

615 0 1312 706 

66 Finančné výnosy 1 8 232 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, VÚC 

a RO 

19645 1 257 1339 4274 

 VH pred zdanením -2881 +38 344 +2586 +16749 

 Splatná daň z príjmov 0 1 1 0 

Spolu: 117389 109599 77066 108167 
 

(výkaz ziskov a strát 2-01) 

Poistenie majetku suma poist .v celých  € 
Poistná suma na: v celých €. 

DHM (obecné budovy ,stavby) 930 1106806 

 

Súčasný a predpokladaný budúci vývoj: 
 

- v roku 2014 z programu rozvoj vidieka  starosta obce  podal projekt na zníženie 
energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu, parcela č. 261, za 
vypracovanie sme dodávateľovi  zaplatili 2400 € - očakávaná realizácia v roku 2015 , 
v predpokladanej dotácie v hodnote cca 120 tisíc eur a s podielom obce v hodnote cca 
6 tisíc eur. 
 

- za vypracovanie projektu  a technického popisu projektu – podpora športu v obci  
Šútovce – multifunkčné ihrisko sme zaplatili 120 € - očakávaná realizácia v roku 2015. 

 
- na základe žiadosti  o darovanie  vyradeného služobného vozidla z MV SR – CP 

Trenčín podanej starostom obce v marci 2014 – očakávaná realizácia marec- apríl 
2015 
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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 chodníkov na frekventovaných miestach vytypovaných občanmi obce 
- vytvorenie oddychovej zóny : multifunkčné ihrisko, chodníky, lavičky, zostavy detských 

preliezačiek pri nájomnom dome so s.č.112 
- doriešenie energetickej náročnosti celej obecnej budovy č. 39 
- rekonštrukcia nebytových priestorov v bytovom dome č.112 na materskú škôlku 
- zabezpečenie kamerového systému v okolí obecnej budovy č. 39 
- 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 
Trenčín, ako správcu cestných komunikácií 

 
Archivácia Záverečného účtu je 5 rokov. Návrh záverečného účtu obec prerokuje najneskôr do 
šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. 
Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v   z n p.  obec  zverejnila  
návrh záverečného  účtu  obyvateľom  na  verejnú  diskusiu  dňa  ...............2015  na  
informačnej  tabuli aj na svojej  webovej stránke . 
Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet za rok 2014 bol predložený do 
obecného zastupiteľstva   na schválenie dňa ...............2015. 
 
 
Prerokovanie záverečného účtu obce (§ 16, zákon č.583/2004 Z. z.) sa uzatvára jedným 
z týchto výrokov: 
a/ celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 
b/ celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami – vtedy je obecné zastupiteľstvo povinné 
prijať konkrétne opatrenia na nápravu nedostatkov. 
 
 
Šútovciach  dňa: 9.4.2015 
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