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Základná charakteristika obce Uňatín 

 

Obec Uňatín 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 potreby jej obyvateľov.  

 

Identifikačné údaje  

 

Názov: Obec Uňatín 

Adresa pre poštový styk: Obecný úrad Uňatín, Uňatín č. 49, 962 41  Uňatín 

e-mail: obecunatin@azet.sk  

číslo telefónu: 045/5512595 

IČO: 00648949 

DIČ: 2021120420 

Právna forma: obec  

Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č.    

369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej 

republiky. 

 

Geografické údaje Uňatínleží v južnej časti stredného Slovenska, kde sa rozprestiera 

Krupinská planina.Z hľadiska geomorfologického členenia je rozložená na dve časti. Staršia 

časť dediny sa nachádza v doline Čekovského potoka. Mladšia časť dediny vrch je 

umiestnená vpravo nad dolinou, od ktorej ju oddeľuje veľké bralo. Nadmorská výška v strede 

dediny na vrchu je 300 m a v chotári sa pohybuje od 210 m do 346 m.  Rozloha katastra 

uňatínskeho chotára je 1 526 ha. 

 

Demografické údaje 

Počet obyvateľov:  184 obyvateľov  k 31.12.2014 

 

Základné orgány obce 
 

1. Obecné zastupiteľstvo 

2. Starostka obce 

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych 

voľbách ktoré sa konali v roku 2014 na obdobie  4 rokov v počte 5. 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 Bartík Ján,Uňatín 62 

 Jochlíková Klára, Uňatín 13 

 Molnár Peter,Uňatín 75 

 Očovská Anna,Uňatín 79 

 Sedmáková Lenka, Uňatín 6 

Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života 

obce. Zasadnutia sa konali v dňoch 20.3.2014, 27.5.2014, 11.8.2014, 31.10.2014,  

11.12.2014. Zasadnutia sa konali na obecnom úrade. Pozvánky na zasadnutia boli 

zverejnené na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia. Každé zasadnutie 

bolo verejné. 

 



Spoločná obecná úradovňa  Krupina  

V záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania plnenia prenesených úloh 

štátnej správy si mestá a obce okresu Krupina zriadili od 1.1.2003 spoločný obecný  úrad – 

spoločnú obecnú  úradovňu, ktorej sídlom je Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie číslo 5. 

Vykonáva činnosti  v oblasti  územného plánovania a stavebného poriadku, ochrany 

životného prostredia, cestnej dopravy a pozemných komunikácii, sociálnej pomoci 

a opatrovateľskej služby – spracovanie príslušnej odbornej agendy.  

Vedúcou  spoločnej  obecnej úradovne  je  Mária Šulcová 

Kontakt:  045/5519347  

 

 

História obce 

 

Prvá písomná zmienka o obci : z roku 1135 
 

 

 

 

 
 

Pod týmto menom sa skrýva obec rozprestierajúca sa v jednom z údolí Krupinskej planiny 

juhovýchodne od okresného mesta Krupiny, je vzdialená tri kilometre na juhozápad od 

starobylého Bzovíka, s ktorým ju spája cestná komunikácia.Po prvý krát je Uňatín /Pomag/ 

zachytený v kráľovskej listine z roku 1135.V tom čase sa obec rozkladala na odlišnom mieste 

v chotári Uňatína ako sa rozprestiera teraz (bolo to v doline rieky Krupinica, kde viedla stará 

cesta "Magma via"), vtedy sa nazývala "Pomag". Neskôr bol známi Horný a Dolný Pomag 

(Horný Pomag bol na mieste kde je teraz Uňatín). Ževraj obyvatelia týchto dvoch usadlostí 

založili aj tretiu dedinu "Stredný Pomag". Toto je známe z biednych archeologických nálezov 

a z diel starých spisovateľov. Neskoršie v obdobý tureckých nájazdov a po ich skončení 

Dolný a Stredný Pomag zanikli (pravdepodobne došlo k nešťasnej udalosti a obyvatelia 

obidvoch dedín, ktorý prežili, odišli do Horného Pomagu) a zostal iba Horný Pomag na 

mieste dnešného Uňatína. Aj keď nejde o jednu a tú istú lokalitu, ale ide o predkov Uňatína, 

preto sa dejiny všetkých Pomagov započítavajú do dejín Uňatína. Jeho názov sa viackrát 

menil: Wneten, Wnecen, Wnathyn, Hunatin, Unyatin a od roku 1920 sa volá Uňatín. Obec 

vznikla na majetkoch Huntovcov a neskoršie patrila Bzovíckemu kláštoru. V roku 1830 celá 

dedina vyhorela. Nad dedinou, na mieste nazývanom "Stráň" sa nachádza rímsko-katolícky 

kostol zasvätený Kristovi Kráľovi, z roku 1957, ktorý je postavený na mieste pôvodnej 

kaplnky zasvätenej sv. Ignácovi z roku 1873. Uňatín bol v minulých storočiach malou 

dedinkou, ktorej počet obyvateľov postupne klesal z 350 na dnešných 186 obyvateľov. 

Aktívnejšie vystupovanie miestneho obyvateľstva sa zastavilo najmä po premiestnení okresu 

aj sídla spolku do Krupiny. 

 

http://www.obecbzovik.sk/?stranka=fotogaleria&id=214&id_fotografie=666


Významní rodáci a občania 
 

Mons. Pavol Mária Hnilica, SJ 
Biskup.  
  

* 30.03.1921 Uňatín  

† 08.10.2006 Nové Hrady 
 

Mons. Pavol Mária Hnilica sa narodil 30. marca 1921 v Uňatíne. Ľudovú školu navštevoval v 

Bzovíku a Uňatíne.  V noci z 24. na 25. augusta 1952, prv, ako utiekol za hranice, vysvätil za 

biskupa Jána Chryzostoma Korca. V septembri 1952 prišiel do Ríma, kde býval v 

Orientálnom ústave a navštevoval prednášky na Pápežskej 

gregoriánskej univerzite. Medzitým vypracoval správu o náboženskej 

situácii na Slovensku. Tento titul bol preložený do deviatich jazykov.Šíril posolstvo Fatimy a 

úctu k Panne Márii Fatimskej. V roku 1968 pomohol kalkatskej Matke Terézii založiť prvý 

kláštor misionárok lásky v Ríme a roku 1991 na Slovensku. V roku 1969 založil dielo Pro 

fratribus a začal vydávať jeho bulletin v taliančine, od roku 1990 aj v slovenčine. 

Zomrel 8. októbra 2006 v obci Nové Hrady v Českej republike. 

 

Jozef (Vincent) Hugolín Luňáček 
Prírodovedec- priekopník paleontológie a geológie na Slovensku, učiteľ a spisovateľ.  
 

* 3. 03. 1844 Čekovce 
† 7. 11. 1911 Krupina 

Do povedomia starých ľudí, dnes už nežijúcich občanov Uňatína vošiel ako prvý učiteľ 

v dejinách tejto obce, neskôr významný prírodovedec – priekopník paleontológie a geológie 

na Slovensku koncom 19. a začiatkom 20. storočia. V obci pôsobil ako učiteľ sedem rokov 

/1866-1873/. Bol nielen vlastenec, ale i človek veriaci v Boha – veľký ctiteľ Panny Márie 

Ružencovej. Stal sa v dedine prvým predsedom náboženského spolku „Bratstvo svätého 

Ruženca“. Vo voľnom čase zbieral ľudové, vlastenecké a náboženské piesne. Z pripravovanej 

zbierky vydal „Štyri slovenské piesne“, ktoré vyšli v českom Litomyšli bez udania roku. 

Zomrel nešťastný 7. novembra 1911 v časoch najtuhšej maďarizácie, keď ho zo školských 

služieb úplne prepúšťajú, a keď ho opustia i jeho najbližší – manželka a rodina. 

Andrej Kmeť  
Rímskokatolícky knaz, archeológ, geológ, mineralóg, paleontológ, historik, botanik, etnograf 
a folkloristik. 
  

* 19.11.1841 Bzenica 
† 16.02.1908 Turčiansky Svätý Martin 

  

Andrej Kmeť chodieval do Uňatína kvôli archeologickým a národopisným výskumom. 

Skúmal vznik názvu Uňatín, skúmal ľudové zvyky, zbieral hontianske (uňatínske) čipky,... 

 
 
 
 
 
 
 



Štefan Šebeň 
Člen obecnej rady, richtár, duchovný a národný vodca dediny Uňatín 
 
* 24.11.1844  Uňatín 

† 18.03.1925 Uňatín 
 

Bol prastarým otcom biskupa Pavla Hnilicu. Mimoriadne sa zaujímal o históriu, cirkevné 

dejiny a národopis svojej rodnej obce. Vzdelanie mal iba jednoduché, pravdepodobne 

vychodil ľudovú školu v Bzovíku. Bol viac rokov členom obecnej rady a od začiatku 20. 

storočia dlhoročným richtárom v Uňatíne. Na konci 19. storočia sa stal členom Spolku 

svätého Vojtecha v Trnave. Viedol dedinské náboženské združenie „Bratstvo svätého 

ruženca“ a stáva sa tak duchovným vzorom pre celú svoju rodinu i ostatných dedinčanov. Po 

vzniku 1. ČSR v r. 1918 stáva sa Štefan Šebeň prvým richtárom Uňatína v novovytvorenej 

spoločnej republike. Zomrel v požehnanom veku 81 rokov 18. marca 1925. Pochovaný je 

v uňatínskom cintoríne. 

 

 

Symboly obce  

Heraldicky a historicky erb Uňatína má túto podobu: v modrom štíte zo zeleného vŕška 

vyrastajúce tri zlaté klasy – bočné odklonené – sprevádzané vpravo strieborným skoleným 

a obráteným čerieslom a vľavo zlatým obráteným cepom so striebornou húžvou. Heraldicky 

upravený poľnohospodársky motív podľa obecného pečatidla z roku 1765. 

 

Vlajka Uňatína pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, bielej, žltej. Vlajka 

má pomer 2:3 a ukončená je tromi cípmi. 

 

Pečať Uňatína je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC UŇATÍN. 

  

 

ERB obce Uňatín 

  



 

VLAJKA obce Uňatín 

  

 

PEČAŤ obce Uňatín 

 

 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje 

organizačné a administratívne veci. Právu obecného úradu organizuje starostka obce. 

Zamestnanci obce: 

 

 Martina Stanková – samostatná odborná referentka 

 

Hlavná kontrolórka obce - Bc. Mária Behanovská 

 

Komisie :  

Komisia finančná 

Predseda komisie: Anna Očovská - poslankyňa 

 

Komisia kultúry a športu 

Predseda komisie: Lenka Sedmáková - poslankyňa 

 

Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby 

Predseda komisie: Peter Molnár  - poslanec 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
Predseda komisie: Klára Jochlíková - poslankyňa 

 



Komisia na prešetrenie sťažností  

Predseda komisie: Ján Bartík - poslanec 

 

 

Obec Uňatín 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.  

    Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje 

financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie 

rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, 

možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj 

z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými 

právnickými a fyzickými osobami.  

     Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce 

slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej 

hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je 

neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť 

a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné 

zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, 

ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môže 

vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku 

založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak 

dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom 

obce. 

     Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

     

     Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok 

sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej 

kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať. 

   Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je 

právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR 

podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.  

Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky 

rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného 

účtovníctva. 

     Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom 

účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná 



závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých 

súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok. 

     Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. 

Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska 

významnosti, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. 

     Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia 

individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad 

s účtovnou závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov. 

     Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je 

zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie 

účtovnej závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta 

predkladania. Z hľadiska charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku 

pozostávajúcu z prípravných prác,  uzatvorenia účtovných kníh a zostavenie účtovnej 

závierky. 

Prípravné práce sa  uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy 

činností: 

- inventarizáciu,  

- kontrolu bilančnej kontinuity, 

- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty, 

- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok, 

- kontrolu účtu výsledku hospodárenia, 

- kontrola zaúčtovania odpisov, 

- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia, 

- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov. 

 

Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne: 

- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov, 

- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,  

- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

 

Obec Uňatín od 1.1.2009 účtovala v mene euro. 

 

 

 

Inštitúcie v obci 

 

 

Obchodné a reštauračné prevádzky v obci 

a) Pohostinstvo – Krčma u Pištu , 962 41 Uňatín č. 12 

b) Predajňa – Ema Mix , 962 41 Uňatín č. 47, 

  

 

 



Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce. 

 

Hospodárenie obce  sa riadilo podľa schváleného rozpočtu obce Uňatín na rok 
2014. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Uňatín 
dňa 9.12.2013 uznesením č. 79/2013. 
 
  

Schválený rozpočet obce Uňatín  bol  v priebehu roka 2014 upravovaný raz. 

- úprava rozpočtu dňa 20. 03. 2014 uznesenie č. 83/2014   

 

I.         zmena – zníženie rozpočtu výdajovej časti /presun na iné podpoložky/  -  915 € 

                       -  zvýšenie rozpočtu príjmovej časti o   0 € 

  

V zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Uňatín, v rámci svojich 

kompetencií vydala starostka obce  rozpočtové opatrenia úpravy rozpočtu  týkajúce sa 

predovšetkým úprav výšky výdavkov a presuny medzi položkami rozpočtu v obci / údržba 

vodovodu, údržba výpočtovej techniky, zdravotné poistenie, odmena údržby VH a i./ 

a úprav výšky transferov účelovo určených –  ÚPSVaR – A.Č., Voľby prezidenta I.,II., 

Voľby do EP°15, Voľby komunálne, ÚPSVaR – prídavky na dieťa. 

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný: 

 

Upravený rozpočet obce k 31.12.2014. 

 

 

V eurách                                                                   Rozpočet                Plnenie  

Bežné príjmy 55 694,56 54 141,34 

Príjmy spolu 55 694,56 54 141,34 

Bežné výdavky 43 606,47 41 338,15 

Výdavky spolu 43 606,47  41 338,15 

Prebytok bežného rozpočtu            12 803,19 

 

 

Kapitálové  príjmy 22 500 22 500 

Kapitálové  výdavky              184 585          181343,66 

Schodok kapitálového rozpočtu           - 162 085       - 158 843,66 

 

 

 Finančné operácie 150 000  150 000  

 Finančné operácie spolu              150 000               150 000  

      

 

 

 

 

                                                                                        Rozpočet                Plnenie         

Príjmy bežné, kapitálové a finanč. operácie 228 194,56 226 641,34 

Výdavky bežné a kapitálové  228 191,47 222 681,81 

Hospodárenie – prebytok              3 959,53 

 



 

 

K 31. 12. 2014 boli nasledovné zostatky na jednotlivých účtoch: 

 

Fondový účet VÚB Krupina                                       32,55 € 

Bežný účet /Rezervný fond/                                 14 361,36 €  

Bežný účet VÚB Krupina                                      5 655,64 € 

Pokladňa OcU                                                           947,25 € 

 

2. Rozbor  plnenia príjmov za rok 2014 v €. 
 

1)  Bežné príjmy – daňové príjmy: 
 

Schválený rozpočet 

na rok 2014 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť 

k 31.12.2014 

% plnenia 

40733,00 55694,56 54141,34 97,21 

  

Z toho :  
Rozpočtová  klasifikácia                                     Rozpočet v €                        Plnenie v €                % plnenia 

 

Daňové príjmy 

111 003 Podielové dane 26054 26042,49 99,96 

121 001 Daň z pozemkov – FO 306 405,57 132,54 

121 001 Daň z pozemkov – PO 3583 4902,99 136,84 

121 002 Daň zo stavieb – FO 691 710,37 102,80 

121 002 Daň zo stavieb - PO 275 273,39 99,41 

 

Daňové príjmy – špec. služby 

133 001 Daň za psa  165 146,78 88,96 

133 012 Daň za verejné priestranstv 15 7,50 50,00 

133 013 Daň za odpad 1800 2031,56 112,86 

 

Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a vlastného majetku 

212 002 Z prenajatých pozemkov 274 15,67 5,72 

212 003 Z prenajatých bytov, garáž  646 557,46  86,29 

212 003 Prenájom Slovak Telekom 266 266,16 100,06 

212 003 Prenájom sály KD 100 171,20 171,20 

212 003 Nájom Premier Consult. 0 996,00 100,00 

212 003 Nájom Slovanet 0 9000,00 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nedaňové príjmy- administratívne a iné poplatky 

 
                                                            Rozpočet v €                        Plnenie v €                % plnenia 

221 004 Správne poplatky 120 353,87 294,89 

223 001 Platby za MR 15 10,50 70,00 

223 001 Hrobové miesta 8 1,66 20,75 

223 001 Poplatky za DS 20 8,64 43,20 

223 001 Požičovné za riad KD 60 82,63 137,72 

223 001 Recyklačný fond 92 16 17,39 

229 002 Poplatky za vodu 3150 3223,63 102,34 

229 002 Odber vody – RD Bzov. 3023 0 0 

 

 

Nedaňové príjmy – úroky 

 

242         Úroky  8 1,49 18,63 

292 006   Náhrada z poist. plnenia 0 191,71 99,85 

292 017  Vratky 0 1185,60 99,63 

 

 

Tuzemské bežné granty a transfery 

 

P.č. Poskytovateľ  Suma v € Účel  

1. Ministerstvo vnútra SR 62,04 Výkon činnosti v registri obyvateľ. 

2 Úrad práce soc. vecí a rodiny 21,14 Aktivácia uchádzačov o zamest. 2014 

3 Úrad práce soc. vecí a rodiny 106,00 Aktivácia uchádzačov o zamest. 2013 

4 MV SR - Okresný úrad Zvolen 
1438,31 

VOĽBY PREZIDENT I. a II. kolo  

2014 

5 MV SR - Okresný úrad Zvolen  839,71 Voľby do EP 2014 

6 MV SR - Okresný úrad Zvolen 600,71 Voľby komunálne 2014 

7 Úrad práce soc. vecí a rodiny 70,56 Prídavky na dieťa 

9 ELVOSOLAR, a.s. 300,00 Sponzorský dar 

10 Plachý Pavel, Medovarce 100,00 Sponzorský dar 

 

 

2)  Kapitálové príjmy 
 

Tuzemské kapitálové granty a transfery 

 

P.č. Poskytovateľ  Suma v € Účel  

1. Slovanet, a.s. 22500,00 Širokopásmový internet 

 

Uvedené transfery a granty boli účelové viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Všetky 

podliehajú písomnému vyúčtovaniu poskytovateľovi. 

 

 

3)  Finančné operácie 
 

513 001   Krátkodobý bank. úver 0 150000,00 100,00 



 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014. 
 

  

1) Bežné výdavky 
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

43606,47 41338,15 94,80 

 

 

01116 výdavky verejnej správy 

Mzdy , platy, odmeny - z rozpočtovaných  10317 €, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo 

výške 10273,32 € čo je 99,58 %. 

Poistné a príspevky do poisťovní – z rozpočtovaných  4113 €, bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2014 - 4110,70 €, čo je 99,94 % 

Tovary a služby                           
                                                                       Rozpočet v €                        Plnenie v €                % 

plnenia 

Cestovné náhrady                                  

30 
9,30 31,00  

Elektrická energia KD + starý KD 2100 2071,80  98,66  

Telefónne poplatky 420  373,69  88,97  

DKP – nábytok, zariadenie 2100  2094,19  99,72  

Nákup kukanádob,elektrospotrebičov... 384  384,00  100,00  

Kancelársky materiál 200  129,62   64,81 

Čistiace a hygienické potreby 100 96,86 96,86 

Knihy, noviny,  zákony 96 96,40  100,42 

Softvér – antivírus ESET NOD 32 44 43,44 98,73 

Reprezentačné výdavky 740 678,53 91,69 

Preprava materiálu – stoličky do KD 95 95,00 100,00 

Poistenie majetku  743 743,33 100,04 

Údržba prevádzkových strojov 33 0 0 

Údržba výpočtovej techniky  484 483,16 99,83 

Údržba budov OcU 996 996,00 100,00 

Školenia, kurzy, porady 204 204,00 100,00 

Koncesionárske poplatky - vysielanie 147 146,57 99,71 

Prídel do SF 31,14 31,14 100,00 

Odmeny poslancov OZ 250 250 100,00 

Odmeny na dohody 200 143,73 71,87 

Bežné transfery  nezisk.org. 150 72,46 48,31 

Príspevky pre  ZMOS, LPSI, ZPOZ....  100 68,01 68,01 

Inzercia /Zlaté stránky/ 60 60 100,00 

Audítorské služby, služby ZPO  537 537,20 100,04 

Spoloč. obecná úradovňa /1.Q,2.Q,3.Q/ 276 275,60 99,86 

Poštovné, známky, kolky 100 89,00 89,00 

Poplatky za internet 142 141,84 99,89 

Internet – splátka úrokov z úveru  76,00 75,86 99,82 

 



  

 

0112 Finančná a rozpočtová oblasť 

                                                    
                                                                       Rozpočet v €                        Plnenie v €                % 

plnenia                  

Poplatky  za vedenie účtov 634 633,48 99,92 

    

 

 

 

0320 Ochrana pred požiarmi 

z rozpočtovaných  282 € bolo skutočne čerpané  116,90 € . Výdavky na členské známky vo 

výške 34 €, hadice, savice a laná – 77,10 € a zámok Fab na PO budovu – 5,80 €, poplatky za 

el. energiu vo výške 0 €. 

 

0412 Všeobecná pracovná oblasť 

v tejto časti sú zahrnuté výdavky  na  pracovné  ochranné pomôcky, náradie, čistiace 

prostriedky, stavebný materiál ako doplatok obce nad rámec príspevku na AČ z UPSVa R. 

Rozpočet 35 € a čerpanie je 34,40 €  

 

0451 Cestná doprava 

kategória zastrešuje hlavne problematiku správy a údržby ciest a miestnych komunikácií  

Rozpočet na údržbu MK bol vo výške 343 € a čerpanie 0 €.     

 

0510 Nakladanie s odpadmi 

finančné prostriedky sú čerpané na vývoz a uloženie komunálneho odpadu ,údržba verejnej 

zelene. Rozpočet na verejnú zeleň bol vo výške  363 € a čerpanie 360,19 € a pokrýva 

postrekovače, metly, motyka, riedidlá, cement, lep /kríž/, PVC vrecia, borovicová kôra a 

náhrad. diely do  kosačky –  silon, popruh a olej. Údržba prevádz. strojov – rozpočet 100 €, 

čerpanie 0 €. Na nákup PHM na kosenie verejných priestranstiev v obci bolo rozpočtované  

253 € a čerpanie v sume 252,44 €. 

Vývoz KO bol rozpočtovaný na 1850 € a čerpanie bolo 1703,77 € a uloženie odpadu rozpočet 

vo výške 1000 € a čerpanie celkom 929,47 €.   

 

0630 Zásobovanie vodou 

Táto  klasifikácia zahŕňa  poplatky za el. energiu vo výške  3179 €, údržba vodovodu  

1441,90 € /elekt. ističe, spúšťač, spínač, rúry, elektródy – St. Háj, polystyren, okno, 

kamenivo, omietka, lep, mriežka – údržba rezerváru VH/, preprava materiálu – 20 €, odmena 

vodohospodára + dohoda /výmena ponorky/ 1293 €, prevádzkovanie vodovodu Uňatín   

MsBP Krupina celkom vo výške 358 €  a rozbory vody ANALPO – 360,54 €. 

 

0620 Rozvoj obce 

Táto položka zahŕňa  projekty, rozpočty a geometrické plány. Rozpočtované 270 € a čerpanie 

v celkovej výške 270 € / GP – pozemky pod škôlkou /. 

 

0640 Verejné osvetlenie, miestny rozhlas 

Poplatky za el. energiu vo výške 1188 €.  Údržba verejného osvetlenia a MR - rozpočet 230  € 

a čerpanie 0 €.  

 



 

 

 

0820 Kultúra, knižnica 

V tejto klasifikácii sú zahrnuté výdavky na kultúrne podujatia, ktoré boli vo výške 865,97 € 

(Deň matiek, Mikuláš, Črepník a Silvester), nákup kníh do MĽK Uňatín 126,40 € a odmena 

knihovníka 224,27 €. 

 

0840 Rekreácia,  náboženstvo 

Táto časť zahŕňa  výdavky na Dom smútku a údržbu cintorína. 

Dom smútku elektrická energia 121 €, údržba DS /všeob. materiál/  a kosenie cintorína – 

PHM – rozpočet 93 € a žiadne čerpanie.  

 
  

 

2) Kapitálové výdavky 
 

Schvál.rozpočet 2014 Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

6500 184585 181343,66 98,24 

 

v tom 

                                                                                   schválený      upravený         skutočnosť 

11K1 713 

006 

Širokopásmový internet – EÚ 0 112500 112500 

11K2 713 

006 

Širokopásmový internet – ŠR 0 37500 37500 

41 713 

006 

Širokopásmový internet – Ostatné 0 22500 22500 

41  713 

006 

Širokopásmový internet – Vlastné 0 7500 7500 

41 717 

002 

Údržba vodovodu - ponorka 6500 4585 1343,66 

 

 

 

 

4. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

 
a) štátnemu rozpočtu 

b) štátnym fondom 

c) ostatným právnickým a FO - podnikateľom  

 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 



 

a) Finančné vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ 

 

 

 

 
-1 - 

Účelové určenie grandu, 
transferu 

 

 

 
- 2 - 

Suma 
poskytnutých  

prostriedkov 

v roku 2014 

 
- 3 - 

Suma 
použitých 

prostriedkov 

v roku 2014 

 
- 4 - 

Rozdiel 

(stl.3-stl.4) 

 

 

- 5 - 

 
Ministerstvo vnútra 

SR 
Evidencia obyvateľov - 

REGOB 
62,04 62,04 0 

ÚPSVaR Transfer na A.Č. 2014 21,14 21,14 0 
ÚPSVaR Transfer na A.Č. 2013 106,00 106,00 0 
MV SR – OÚ Zvolen Voľby Prezident I.+ 

II.kolo 
1438,31 1438,31 0 

MV SR – OÚ Zvolen VOĽBY  do EP 2014 839,71 839,71 0 
MV SR – OÚ Zvolen Voľby komunálne 2014  600,71 600,71 0 
ÚPSVaR Prídavky na dieťa 70,56 70,56 0 

 

 

a) Finančné vysporiadanie voči právnickým osobám: 

 
Poskytovateľ 

 

 

 

 
-1 - 

Účelové určenie grandu, 

transferu 
 

 

 
- 2 - 

Suma 

poskytnutých  
prostriedkov 

v roku 2014 

 
- 3 - 

Suma 

použitých 
prostriedkov 

v roku 2014 

 
- 4 - 

Rozdiel 

(stl.3-stl.4) 

 

 

- 5 - 

 
ELVOSOLAR, a.s.  Sponzorský dar 300 300 0 
Plachý Pavel  Sponzorský dar 100 100 0 

 

c.) 

Obec v roku 2014 poskytla dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb nasledovne : 

 

- ZŠ s MŠ Bzovík  – 22,46 € 

- Príspevok na  Poľovnícky chodníček  – 50 € 

 

 

 

5. Hospodárenie fondov 
 

V roku 2014 Obec Uňatín tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné 

mimorozpočtové peňažné fondy: 

 

                                                                                                                          v € 
Názov fondu Počiatočný stav 

k 1.1.2014 

Tvorba Čerpanie Konečný stav 

k 31.12.2014 

Sociálny fond 128,11 31,14 0 159,25 

  



 

6.) Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014 

Bežné príjmy:    54141,34  Bežné výdavky:           41338,15   Prebytok:   12803,19   
Kapitálové príj. :22500,00  Kapitálové výdavky: 181343,66   Schodok: 158843,66 
 

Obec dosiahla za rok 2014  schodok   hospodárenia  vo výške  146040,47€ 
 
Schodok kapitálového rozpočtu v sume 158843,66 € bolo v roku 2014 krytý 
prebytkom bežného rozpočtu vo výške 8843,66 €. Schodok kapitálového rozpočtu 
podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol 
krytý príjmom peňažných fondov – finančnými operáciami vo výške 150000 €. 
 
 Na základe uvedených skutočností navrhujeme presunúť sumu do Rezervného 
fondu vo  výške 3959,53 €. 
 
 
 

 

Celková bilancia hospodárenia Obce Uňatín za rok 2014 t.j.  vrátane finančných  

operácií, skončila s prebytkom 3959,53  €. 

 
V y s p o r i a d a n i e 

 
Finančné operácie príjmové                                         150000,00 € 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.) Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 

 
AKTÍVA 

 
N á z o v ZS k 1.1.2014 KZ k 31.12.2014 

Neobežný majetok spolu 140429,75  307138,48    

Z toho   

Dlhodobý hmotný majetok 110917,75 277626,48 

Dlhodobý finančný 29 512 29 512 
Obežný majetok spolu 19903,13 172573,78 

      z toho    

záväzky      0 37500 

pohľadávky 2632,96 113861,68 

Spojovací účet pri združení 264,04 215,30 

Finančný majetok 17006,13 20996,80 

Náklady budúcich období 264,52 333,98 

Príjmy budúcich období 5904,11 3246,60 

Spolu  166 501,51 483 292,84 

 
PASÍVA 

 
N á z o v ZS k 1.1.2014 KZ k 31.12.2014 

Vlastné zdroje krytia majetku 121 890,84 113363,60 

Výsledok hospodárenia 121 191,16 112663,92 
Záväzky, rezervy 583,65 150655,38 

      z toho   

Rezervy krátkodobé 0 0 

Ostatné zúčt. rozp. obce 357 0 0 

Dlhodobé záväzky SF 128,11 159,25 

Krátkodobé záväzky 455,54 496,13 

Bankové úvery 479 0   0 

Bankové úvery 461 0 150000 

Výdavky budúcich období 0 600 

Výnosy budúcich období 44027,02 218673,86 

Spolu  166501,51 483292,84 

                                                                              

                                                                

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014. 

Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade 

Zvolen v písomnej i elektronickej forme v termíne stanovenom zákonom. Po ukončení 

účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré bolo potrebné 

uviesť v tejto výročnej správe. 
 
 
 V Uňatíne : 29.05.2015 
 Spracovala : Martina  Stanková 
 
 
        Anna Babiaková 
                    starostka obce 
 
 


