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Úvodné slovo starostu obce :  

V roku 2019 sme zabezpečovali chod samosprávy obce tak, aby sa 

uspokojili potreby občanov. Zabezpečovali sme bežné drobné opravy a 

údržbu obecného majetku, v čom boli nápomocní zamestnanci zaradení v 

rámci národného projektu zamestnávania ,vyhlásené ústredím práce, 

sociálnych vecí a rodiny. Organizovali sme niekoľko kultúrno 

spoločenských podujatí, kde najväčšie sú ,,Čerešňové slávnosti“. V mesiaci 

máj sme z vlastných zdrojov začali s prístavbou materskej školy na 

rozšírenie jej kapacity. Stavbu sme realizovali prostredníctvom Obecného 

podniku Šútovce s.r.o.  kde sa podarilo výrazne ušetriť na nákladoch oproti 

pôvodnému rozpočtu. Zrealizovali sme projekt sanácia nelegálnej skládky.   

V nastávajúcom roku sa budeme naďalej uchádzať o nenávratný finančný 

príspevok a pokračovať a zrealizovať : vybudovanie zberného dvora , 

nákup komunálnej techniky vybudovanie areálu detského ihriska, 

revitalizovanie verejného priestranstva pri obecnej budove č.112 

a zrekonštruovanie priestorov pod obecným úradom pre priestory WC 

v budove č. 39. 

 Touto cestou chcem poďakovať všetkým spoluobčanom, ktorí svojou 

pracovnou silou prispeli k zveľaďovaniu našej obce po celý rok 2019. 

 

Bc. Miroslav Rajčo , starosta obce . 
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I. časť 
 

1) 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     katastrálne územie Horné Šútovce (HŠ) s celkovou rozlohou 3 472787 

m2. 

Kataster DŠ: 862312     katastrálne územie Dolné Šútovce (DŠ) s celkovou rozlohou 3 611681 m2. 

Poloha obce Šútovce: 

 

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

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.  

 

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:  
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-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), mesto Prievidza (11 km).  

e-mail: obec@sutovce.sk, sutovce@times.sk, sekretariat@sutovce.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 

2) 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 2019 sa konali celkom 5x (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: Bc. Miroslav Rajčo 

  

Zástupca starostu: Ing. Viktor Pekár  

 

Hlavný kontrolór obce:  
Ing. Jozef Krett vstúpil do funkcie 01.04.2017. Od 01.07.2019 sa vzdal funkcie.  

V roku 2019 pracoval v zmysle plánu práce za I. pol rok 2019, ktoré boli schválené OZ. Dňa 

25.09.2020 prebehla nová voľba hlavného kontrolóra za kontrolóra obce bola schválená p. Ing. 

Kamila Topoľská,ktorá vstúpila do funkcie 01.10.2019. 

  

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.  

 

Zamestnanci obce - celkom : 8  
administratívna pracovníčka – 1, hlavný kontrolór obce – 1, zamestnanci MŠ – 3  

pracovníčka stavebného úradu –1 ,pracovníčka v oblasti sociálnej starostlivosti – 1 

pomocný pracovníci – 2    

 

 

Obecné zastupiteľstvo - poslanci obce:  

Od 10.12.2018 vstúpili do funkcie nový poslanci zvolený na obdobie 2019-2022:  

http://www.sutovce.sk/
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Bárczi Imrich, Šútovce 121, Sucháňová Dana, Šútovce 163, Mandúchová Marianna, Šútovce 142, 

Ing. Pekár Viktor, Šútovce 17, Považanová Jarmila,   

Komisie obce:  
Kultúra a šport: predseda: Marianna Mandúchová ,členovia: Ing. Viktor Pekár, Dana Sucháňová, 

Imrich Barczi, Jarmila Považanová  

Ochrana verejného záujmu: predseda: Ing. Viktor Pekár , členovia: Dana Sucháňová, Marianna 

Mandúchová, Imrich Barczi, Jarmila Považanová  

 

Pre inventarizačnú a inventúrnu, vyraďovaciu, oceňovaciu a škodovú komisiu sú kumulované 

poslancami OZ a zamestnancami obce.  

Nezisková organizácia pôsobiaca na území obce – Jednota dôchodcov na Slovensku ZO č. 09 

Šútovce, IČO: 008970193007, predseda p. Bernarda Patočová. 

 

  

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva.Prácu obecného úradu organizuje 

starosta obce.  

Obecný úrad vykonáva správu administratívnej agendy, účtovnú a ekonomickú činnosť externou 

pracovníčkou, správu daní a poplatkov, mzdovú a personálnu agendu externou pracovníčkou, 

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.  

 

3) Poslanie, vízie, ciele:  
Medzi základné dokumenty strategického plánovania obce je Program sociálneho a 

hospodárskeho rozvoja (PHSR) Obce Šútovce , ktorý určuje smerovanie samosprávy definovaním 

konkrétnych aktivít a vízií a ich rozpísaním do realizačných cieľov pre roky 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.  

 

4) 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. 

4.1.)Geografické údaje:  
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.  
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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. 

4.2.)Demografické údaje: priemerný vek obyvateľov: 38,76. Hustota : 61,86 obyvateľov / km2 

text Spolu Muži Ženy 

narodenie 5 1 4 

úmrtie 1 0 1 

prisťahovanie  14 6 8 

odsťahovanie 14 6 8 

Celkom obyvateľov  

k 31.12.2019 

451 217 234 

Národnostná štruktúra: slovenská národnosť, len jedna občianka má českú národnosť. 

4.3.) Ekonomické údaje 

V roku 2019 priemerný počet evidovaných nezamestnaných za obec Šútovce na UPSV a R v 

Prievidzi bol: 6.  

 
4.4.) Pamiatky a zaujímavosti: 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. 

4.5.)Symboly obce: 

 

 

 

 

 

 

              erb obce            vlajka obce  

 

5.)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.  

Stavebný úrad pre obec Šútovce je zabezpečený v kancelárii obecného úradu každú párnu stredu 

pracovníčkou Ing. Vladimírou Richterovou. 

 

5.1)Sociálna a zdravotná starostlivosť:  
sociálnu starostlivosť v rámci obce – obec poskytovala.  
Aktívna podpora sociálnych služieb v obci sa orientuje na podanie pomocnej ruky pre sociálne 

znevýhodnených občanov .V rámci zdravotných služieb obyvatelia Šútoviec patria do obvodu 
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Bojníc. Vo veľkej miere občania využívajú zdravotnú starostlivosť v okresnom meste Prievidza , 

v zdravotnom stredisku v Bojniciach, ale aj v obci Nitrianske Rudno. 

5.2 )Hospodárstvo a podnikateľské prevádzky:  
najvýznamnejší poskytovatelia služieb : Coop Jednota spotrebné družstvo Prievidza – 1 prevádzka 

potravín, prevádzku hostinca –„Furmanská krčma“ zabezpečuje súkromná podnikateľka p. 

Ďurechová Darina 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, Stanislav Rajčo.  

V obci pôsobí a vyvíja aktívnu činnosť :-záujmovo- nezisková základná organizácia Jednoty 

dôchodcov Slovenska v Šútovciach, ktorá združuje v priemere 25 členov. Dôchodci sú nápomocní 

pri verejno-prospešných prácach na obecných pozemkoch o rozlohe cca 13845 m2 a možno ich 

oceniť za pomoc pri organizovaní kultúrno-spoločenských akciách v prospech spoluobčanov,  

-prenájom časti poľovného revíru Vígľaš je Poľovnícke združenie Bojnice,  

-v obci je nahlásených 38 stanovíšť včelstiev 

5.3)Výchova a vzdelávanie:  
Pred primárne vzdelávanie v obci zabezpečuje Materská škola Šútovce.  

V roku 2019 ju navštevovalo 15 detí a pedagogický dozor mali dve pracovníčky a jedna pomocná 

pracovná sila, ktorá okrem iného zabezpečuje prípravu a dovoz stravy.  

Základné vzdelávanie zabezpečuje : Základná škola s materskou školou hlavne v Bojniciach , ale 

aj v Prievidzi a Nitrianskom Rudne. 

5.4.)Kultúra a šport :  
v obecnej budove č. 39 sú samostatné priestory kultúrneho domu v ktorom sa organizujú rôzne 

kultúrne, spoločenské ale aj športové interiérové aktivity. V budove je aj obecná knižnica, kde 

majú možnosť čitatelia si vypožičať z viac ako 3500 knižných titulov . Otvorená je dve hodiny v 

týždni. Počas celého roku obec organizuje alebo je spoluorganizátorom podujatí pre všetky 

vekové kategórie. Z najvýznamnejších kultúrnych a športových akcií ktoré sa uskutočňujú v obci: 

uvítanie detí do života, fašiangový sprievod po dedine, šútovská veselica, 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 varenie „čerešňových 

gulí“, turistický výstup na Božkovie laz spojený s Cyrilo - Metodejskou svätou omšou ,, posedenie 

so seniormi a ocenenie jubilantov , „Mikuláš“ pre deti s odovzdávaním balíčkov pre deti. Pre 

športové vyžitie a aktivity mladých bolo možné využívať hlavne multifunkčné ihrisko.  

5.5)Iné možnosti :  
Náboženské obrady sa vykonávajú v miestnom kostole zasvätenom dobrému pastierovi, ktorý bol 

vysvätený v roku 2005. Približne 76% obyvateľov má rímsko – katolícke vyznanie , 14% bez 

vyznania, v 10% je zastúpené gréckokatolícke, evanjelické a iné nezistené vyznanie (zdroj: 

štatistický úrad SR)  

 
5.6)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. 
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Vývoz, uloženie, likvidácia odpadu 2019 

Odpad komunálny v kg (zabezpečuje VEPOS, s.r.o. Nováky) 115210 

 

Separovaný odpad: plasty, sklo,kovy, tetrapaky ( vývozcom VEPOS spol. s.r.o. Nováky )  

textil, šatstvo ( zberný kontajner –vývoz zabezpečuje TextilEco a.s. ), papier (výkup zabezpečuje 

VV.s.r.o., Horná 223 Poniky) nebezpečný odpad (zabezpečuje výkup Elektro Recycling, s.r.o. 

Slovenská Lupča), obec zabezpečuje odvoz železa a plechu do zberných surovín v Rudnianskej 

Lehote. 

 

 

 

5.7.)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“. O bežnú údržbu počas celého roka miestnych komunikácii sa 

stará obec.  

 

5.8)Komunikačné a informačné siete :  
Územie obce je pokryté signálom mobilných operátorov (Orange Slovensko, a.s., Slovak 

Telecom, a.s., O2). Nad obcou sa nachádza aj vysielač, ktorý zabezpečuje lepšiu dostupnosť 

pripojenia na internet. 

 

6.Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva:  
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec zostavila 

rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na 

rok 2019 ako celok bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, 

kapitálový ako schodkový a rozpočet finančných operácií ako prebytkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet obce bol schválený 

obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2018 uznesením č. I/2018 č. 7/2018. 

 

Rozpočet bol zmenený nasledovne: 

 

31.03.2019 Zmena CZ RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 523/2004 Z.z. 

29.04.2019 Zmena rozpočtu Uznesenie 29-30/2019 

30.06.2019 Zmena CZ RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 523/2004 Z.z. 

25.09.2019 RO starosta obce Uznesenie č. V/2019 č. 50/2019 zo dňa 25.9.2019 

26.09.2019 RO starosta obce Uznesenie č. V/2019 č. 50/2019 zo dňa 25.9.2019 

27.09.2019 RO starosta obce Uznesenie č. V/2019 č. 50/2019 zo dňa 25.9.2019 

30.09.2019 Zmena CZ RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 523/2004 Z.z. 

16.12.2019 RO starosta obce Uznesenie č. V/2019 č. 50/2019 zo dňa 25.9.2019 

17.12.2019 RO starosta obce Uznesenie č. V/2019 č. 50/2019 zo dňa 25.9.2019 

18.12.2019 RO starosta obce Uznesenie č. V/2019 č. 50/2019 zo dňa 25.9.2019 

19.12.2019 RO starosta obce Uznesenie č. V/2019 č. 50/2019 zo dňa 25.9.2019 

30.12.2019 RO starosta obce Uznesenie č. V/2019 č. 50/2019 zo dňa 25.9.2019 

31.12.2019 Zmena CZ RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 523/2004 Z.z. 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019  
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Schválený rozpočet Schválený rozpočet po 

poslednej úprave 

Príjmy celkom  301 945 335 728 

z toho:   

Bežné príjmy  207 195 266 288 

Kapitálové príjmy    

Finančné príjmy  94 750 69 440 

Výdavky celkom  301 945 335 728 

z toho:    

Bežné výdavky  191 101 230 410 

Kapitálové výdavky  94 750 32 923 

Finančné výdavky  16 094 72 395 

Rozpočtové hospodárenie obce  0 0 

 

6.2) Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2019 

    

Bežné  príjmy spolu 265 158,33 

z toho : bežné príjmy obce  265 158,33 

             bežné príjmy RO   

Bežné výdavky spolu 218 756,26 

z toho : bežné výdavky  obce  218 756,26 

             bežné výdavky  RO   

Bežný rozpočet 46 402,07 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

             kapitálové  príjmy RO   

Kapitálové  výdavky spolu 32 923,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  32 923,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -32 923,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 13 479,07 

Vylúčenie z prebytku -4 629,85 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 8 849,22 

Príjmy z finančných operácií 69 440,80 

Výdavky z finančných operácií 71 361,33 

Rozdiel finančných operácií -1 920,53 

PRÍJMY SPOLU 334 599,13 

VÝDAVKY SPOLU 323 040,59 

Hospodárenie obce  11 558,54 

Vylúčenie z prebytku  -4 629,85 

Upravené hospodárenie obce 6 928,69 

 

Prebytok rozpočtu v sume 8 849,22 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 a po odpočte schodku rozpočtu finančných operácií vo výške 1 920,53 € bude predmetom 

tvorby rezervného fondu a prestavuje výšku 6 928,69 €. 

6.3)Rozpočet na roky 2020-2022 
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 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet  na rok 

2020 

Rozpočet na rok 

2021 

Rozpočet na rok 

2022 

Príjmy celkom 334 599,13 209 493 216 814 226 998 

z toho :     

Bežné príjmy 265 158,33 209 493 216 814 226 998 

Kapitálové príjmy     

Finančné príjmy 69 440,80    

 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet  na rok 

2020 

Rozpočet na rok 

2021 

Rozpočet na rok 

2022 

Výdavky celkom 323 040,59 209 493 216 814 226 998 

z toho :     

Bežné výdavky 218 756,26 193 379 201 153 211 204 

Kapitálové výdavky 32 923    

Finančné výdavky 71 361,33 16 114 15 661 15 794 

 

Ostatné dôležité informácie 

 

6.4) Prijaté granty a transfery 

 

 
 

6.5) Poskytnuté dotácie 

 
Žiadateľ dotácie  

Účelové určenie dotácie z rozpočtu obce 

na bežné výdavky  

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

Rozdiel 
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Transferový príspevok pre ZO č. 9 

Šútovce  

350,00 350,00 0,00 

 

 

6.6) Významné investičné akcie 2019 

V kapitálových výdavkoch za rok 2019 boli výdavky na Zberný dvor ako spolufinancovanie, kúpa 

stĺpov na multifunkčné ihrisko a výdavky na rozšírenie kapacity MŠ. 

 

6.7) Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Obec plánuje dokončiť Zberný dvor, nákup komunálnej techniky,  

 

6.8) Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu. 

 

6.9) Dopad na životné prostredie 
Obec má svojou činnosťou kladný dopad na životné prostredie, nakoľko separuje komunálny odpad 

a vykonáva dohľad nad výrubom stromov a ochranu ovzdušia. 

6.10) Priamy dopad obce na zamestnanosť 

Nemá. 

 

6.11) Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

Nemá. 

 

II. časť 
 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú jednotku 

a konsolidovaný celok 

 

Konsolidovaný celok obce Šútovce tvoria nasledovné účtovné jednotky:  

Názov a adresa 

účtovnej jednotky 

IČO Druh vzťahu Právna 

forma 

Konsolidov

aný podiel 

(%) 

Súčasťou súhrnného 

celku od do 

Obec Šútovce 00318507 Materská ÚJ Obec 100 1.1.2019 31.12.2019 

OBECNÝ PODNIK 

ŠÚTOVCE s.r.o. 
52254512 Dcérska ÚJ SRO 100 1.1.2019 31.12.2019 

 

   7.1) Majetok 

 

a) za materskú účtovnú jednotku 

P.č. Položka aktív Rok 2019 Rok 2018 

  SPOLU MAJETOK 993 551,77 1 004 728,69 

A Neobežný majetok 948 804,10 954 330,71 

A.I Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

A.II Dlhodobý hmotný majetok 870 058,10 875 584,71 
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A.III Dlhodobý finančný majetok 78 746,00 78 746,00 

B Obežný majetok 44 184,04 49 844,39 

B.I Zásoby 6 989,16 6 869,46 

B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0,00 0,00 

B.III Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

B.IV Krátkodobé pohľadávky 1 085,88 272,05 

B.V Finančné účty 36 109,00 42 702,88 

B.VI Poskytnuté návratné finančné výpomoci 

dlhodobé 

0,00 0,00 

B.VII Poskytnuté návratné finančné výpomoci 

krátkodobé 

0,00 0,00 

C Časové rozlíšenie 563,63 553,59 

 

 

   b) za konsolidovaný celok 

P.č. Položka aktív Rok 2019 Rok 2018 

  SPOLU MAJETOK 972 855,20 1 004 716,69 

A Neobežný majetok 925 089,43 949 330,71 

A.I Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

A.II Dlhodobý hmotný majetok 851 343,43 875 584,71 

A.III Dlhodobý finančný majetok 73 746,00 73 746,00 

B Obežný majetok 47 202,14 54 832,39 

B.I Zásoby 6 989,16 6 869,46 

B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0,00 0,00 

B.III Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

B.IV Krátkodobé pohľadávky 3 480,34 272,05 

B.V Finančné účty 36 732,64 47 690,88 

B.VI Poskytnuté návratné finančné výpomoci 

dlhodobé 

0,00 0,00 

B.VII Poskytnuté návratné finančné výpomoci 

krátkodobé 

0,00 0,00 

C Časové rozlíšenie 563,63 553,59 

 

   7.2) Zdroje krytia 

 

   a) za materskú účtovnú jednotku 

P.č. Položka pasív Rok 2019 Rok 2018 

  Vlastné imanie a záväzky 993 551,77 1 004 728,69 

A Vlastné imanie 331 007,95 308 777,53 

A.I Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

A.II Fondy 0,00 0,00 

A.III Výsledok hospodárenia 331 007,95 308 777,53 

A.III.1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 308 777,53 290 961,93 
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minulých rokov 

A.III.2 Výsledok hospodárenia za bežné obdobie 22 230,42 17 815,60 

B Záväzky 392 339,39 400 990,48 

B.I Rezervy 720,00 720,00 

B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 140,40 0,00 

B.III Dlhodobé záväzky 336 398,99 349 221,54 

B.IV Krátkodobé záväzky 43 524,04 36 288,98 

B.V Bankové úvery a výpomoci 11 555,96 14 759,96 

C Časové rozlíšenie 270 204,43 294 960,68 

 

   b) za konsolidovaný celok 

P.č. Položka pasív Rok 2019 Rok 2018 

  Vlastné imanie a záväzky 972 855,20 1 004 716,69 

A Vlastné imanie 307 695,62 313 765,53 

A.I Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

A.II Fondy 0,00 0,00 

A.III Výsledok hospodárenia 307 695,62 313 765,53 

A.III.1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov 

308 765,53 295 761,93 

A.III.2 Výsledok hospodárenia za bežné obdobie -1 069,91 18 003,60 

B Záväzky 394 955,15 400 990,48 

B.I Rezervy 720,00 720,00 

B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 140,40 0,00 

B.III Dlhodobé záväzky 336 398,99 349 221,54 

B.IV Krátkodobé záväzky 46 139,80 36 288,98 

B.V Bankové úvery a výpomoci 11 555,96 14 759,96 

C Časové rozlíšenie 270 204,43 289 960,68 

 

7.3) Pohľadávky 

 

a) za materskú jednotku 

Pohľadávky Zostatok k 31.12.2019 Zostatok k 31.12.2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 1 085,88 272,05 

Pohľadávky po lehote splatnosti   

 

b) za konsolidovaný celok  

Pohľadávky Zostatok k 31.12.2019 Zostatok k 31.12.2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 3 480,34 272,05 

Pohľadávky po lehote splatnosti   

 

7.4) Záväzky 

 

a) za materskú jednotku 
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Záväzky Zostatok k 31.12.2019 Zostatok k 31.12.2018 

Záväzky do lehoty splatnosti 379 923,03 385 510,52 

Záväzky po lehote splatnosti   

 

b) za konsolidovaný celok  

Záväzky Zostatok k 31.12.2019 Zostatok k 31.12.2018 

Záväzky do lehoty splatnosti  382 538,79 385 510,52 

Záväzky po lehote splatnosti   

 

8. Hospodársky výsledok za rok 2019 

 
a) za materskú jednotku 

 

Položka  Rok 2019 Rok 2018 

Spotrebované nákupy 23 040,95 23 272,02 

Služby 83 395,59 27 329,06 

Osobné náklady 104 832,32 99 949,18 

Dane a poplatky 281,78 232,50 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 532,31 289,43 

Odpisy, rezervy a oprav.pol. a zúčt.čas. 

rozlíšenia 

39 169,61 44 982,12 

Finančné náklady 6 293,87 6 043,52 

Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

Náklady na transfery a náklady z odvodu 

príjmov 

350,00 550,00 

Náklady spolu 257 896,43 202 647,83 

Tržby za vlastné výkony a tovar 3 191,07 3 346,12 

Aktivácia 0,00 0,00 

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 174 116,89 153 047,91 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 29 135,68 24 353,17 

Zúčtovanie rezerv a opr. položiek a účtovanie 

čas.rozlíšenia 

720,00 3 800,00 

Finančné výnosy 0,00 0,00 

Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v 

obciach 

72 963,21 35 916,23 

Výnosy spolu 280 126,85 220 463,43 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 22 230,42 17 815,60 

Splatná daň z príjmov 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia po zdanení 22 230,42 17 815,60 

 
b) za konsolidovaný celok  

 

 

Položka  Rok 2019 Rok 2018 

Spotrebované nákupy 42 943,89 23 684,02 
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Služby 86 550,80 26 929,06 

Osobné náklady 104 832,32 99 949,18 

Dane a poplatky 314,78 232,50 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 732,31 289,43 

Odpisy, rezervy a oprav.pol. a zúčt.čas. 

rozlíšenia 

39 169,61 44 982,12 

Finančné náklady 6 380,17 6 043,52 

Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

Náklady na transfery a náklady z odvodu 

príjmov 

350,00 350,00 

Náklady spolu 281 273,88 202 459,83 

Tržby za vlastné výkony a tovar 3 268,19 3 346,12 

Aktivácia 0,00 0,00 

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 174 116,89 153 047,91 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 29 135,68 24 353,17 

Zúčtovanie rezerv a opr. položiek a účtovanie 

čas.rozlíšenia 

720,00 3 800,00 

Finančné výnosy 0,00 0,00 

Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v 

obciach 

72 963,21 35 916,23 

Výnosy spolu 280 203,97 220 463,43 

Výsledok hospodárenia pred zdanením -1 069,91 18 003,60 

Splatná daň z príjmov 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia po zdanení -1 069,91 18 003,60 

 

 
Prílohy: 

- Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke 

- Individuálna účtovná závierka 

- Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 

- Konsolidovaná účtovná závierka 

 

 

 

V Šútovciach 25.6.2020 

 

 


