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11.  Dodatok o overení súladu výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou            
 

Prílohy: 

 

 Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke 

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

 

1. Úvodné slovo starostu obce        

     Výročná správa obce Uňatín za rok 2020, ktorú predkladám, poskytuje reálny pohľad na 

činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku. V roku 2020 sme sa snažili plniť všetky 

úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanoví zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ďalších zákonov a ustanovení. Obec pri výkone samosprávy vykonáva 

úkony súvisiace s hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, zostavuje a 

schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a 

miestnych poplatkov a vykonáva ich správu. Výročná správa obce je dokument, ktorý nielen 

formou čísel a tabuliek hodnotí ako obec nakladala s finančnými prostriedkami, analýzu 

príjmov a výdavkov, prehľad o prijatých, ale aj poskytnutých zúčtovaných transferoch v rámci  

celku, ale poskytuje aj základné informácie o obci, jej organizačnej štruktúre účtovnej 

jednotky. 

       V nadchádzajúcom období nás čaká množstvo práce. Vždy sa nájdu veci, ktoré je potrebné 

zlepšiť a budovať. Sústrediť sa chceme na hľadanie nových zdrojov financovania potrieb obce. 

        Dúfam v aktívnu podporu a spoluprácu všetkých občanov, ako i organizácií obce pri 

skvalitňovaní podmienok života našich občanov. 

        Atmosféra v obci bola výrazne poznamenaná celospoločenskými zmenami súvisiacimi 

s COVID-19. Výsledky obce za rok 2020 sú dostatočnou ukážkou schopnosti existencie aj 

malých obcí s malým rozpočtom. Rok 2020 bol dôkazom, keď samotní občania museli čeliť 

neustálym zmenám v opatreniach a prispôsobiť život podmienkam, na aké nebol nik zvyknutý.  

Dúfam a pevne verím, že spolupatričnosťou danú pandémiu zvládneme a posilní Nás k 

lepšiemu spolunažívaniu. 

 

Vážení spoluobčania,  

Záverom mi dovoľte, aby som Vám poďakovala za prejavenú dôveru, poslancom obecného 

zastupiteľstva ako aj zamestnancom OcÚ za vykonanú prácu a vyslovila presvedčenie, že sa 

nám spoločne podarí naplniť ciele a zámery pre ďalšie obdobie. 

 

                                                                                                   Lenka Sedmáková, Ing. 

                                                                                                       starostka obce 
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2. Identifikačné údaje obce 

Názov:    Obec Uňatín 

Sídlo:      Uňatín č.49, 962 41  Uňatín 

IČO:        00648949 

Štatutárny orgán obce:  Lenka Sedmáková, Bc. 

Telefón:  045/5512595 

Mail:       obec.unatin@gmail.com  

Webová stránka: http://www.unatin.sk/ 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:                         Lenka Sedmáková, Bc. 

Zástupca starostu obce:          Anna Očovská 

Prednosta obecného úradu:             - 

Hlavný kontrolór obce:           Mária Behanovská, Ing. 

Obecné zastupiteľstvo:            Ján Bartík, Anna Očovská, Jozef Sedmák, Ing., Katarína Sliacka,     

                                                 Mária Trojáková, Mgr. 

Komisie:                              

Komisia finančná 
Predseda komisie: Anna Očovská - poslankyňa 

 

Komisia kultúry a športu 
Predseda komisie: Mária Trojáková, Mgr. - poslankyňa 

 

Komisia ochrany verejného poriadku 
Predseda komisie: Jozef Sedmák, Ing. - poslanec 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce  
Predseda komisie: Ján Bartík - poslanec 

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

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

Zamestnanci obce: 

 

 ekonomická časť a administratíva:  Martina Stanková – samostatná odborná referentka 

 

Hlavná kontrolórka obce - Ing. Mária Behanovská 

http://www.unatin.sk/
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4. Poslanie, vízie, ciele  

 

Poslanie obce: rozvíjať obec, riešiť základné otázky zo života obce ako aj ich občanov 

Vízie obce: Rozvoj bývania, zamestnanosť občanov,  

Ciele obce: Zabezpečiť občanom pokojný a bezpečný život v čistom prostredí , vzájomná      

                    spolupráca , zachovávať kultúrne dedičstvo, bývanie,.. 

5. Základná charakteristika obce  

 

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

5.1. Geografické údaje :   

Uňatín leží 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. 

 

5.2. Demografické údaje :  Počet obyvateľov:  181 obyvateľov  k 31.12.2018 

5.3. Ekonomické údaje :  

  

5.4. Symboly obce 

Erb 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. 
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Vlajka obce : 

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

má pomer 2:3 a ukončená je tromi cípmi. 

 

 

                                                                                                                         

Pečať obce : 

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

  

 

                                                        

5.5. Logo obce :  Obec Uňatín nemá logo obce 

 

5.6. 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/ 

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

vystupovanie miestneho obyvateľstva sa zastavilo najmä po premiestnení okresu aj sídla spolku 

do Krupiny. 

 

5.7. Pamiatky – v obci sa nenachádzajú 

 

5.8. Významné osobnosti obce 

 

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-
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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 kňaz, 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. 

 

6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V obci Uňatín sa nenachádza Základná škola ani Materská škola. 

 

6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť  obec Uňatín nemá. 

  

6.3. Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby  obec Uňatín nemá. 
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6.4. Kultúra 

Na kultúrne vyžitie v našej obci slúži kultúrny dom. Konajú sa v ňom rôzne akcie, 

ktorých usporiadateľom je obec alebo miestna mládež - ako oslavy dňa matiek, plesy, Mikuláš, 

Silvester a pod. Kultúrny dom sa prenajíma i na usporiadanie tanečných zábav, prednášok, 

svadieb, rodinných osláv a karov.  

V budove starého obecného úradu sa zriadila posilňovňa, ktorú využívajú aj ženy. 

Knižnica ako kultúrna, spoločenská a vzdelávacia inštitúcia plní svoju najdôležitejšiu úlohu 

v uchovávaní, spracúvaní a sprístupňovaní knižničného fondu čitateľom. Knižnica sídli 

v budove obecného úradu a je otvorená v sobotu. Knižnica každoročne obnovuje 

svoj knižničný fond nákupom nových kníh.  

Knižnica je ako most do sveta nových informácií a zážitkov, a práce preto si to, čo máme 

v knižnici chráňme, zveľaďujme a uchovávajme pre budúce generácie. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

sa bude orientovať na zabezpečenie kultúrnych potrieb obyvateľov obce. 

Medzi kultúrne hodnoty obce je možné začleniť už spomínaný  Rímsko-katolícky kostol 

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

zasvätenej sv. Ignácovi z roku 1873. 

 

6.5.  Hospodárstvo 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Predajne potravín : 

Súkromná predajňa potravín/chránená dielňa/ EMA MIX – Potraviny Emília Tehlárová 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

V obci Uňatín sa nenachádza. 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

V obci Uňatín sa nenachádza. 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

Obec v roku 2020 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 2020 bol zostavený ako  prebytkový.  

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový   a  kapitálový   rozpočet ako 

vyrovnaný/prebytkový/schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2019 uznesením č.56/2019 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 
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- prvá zmena   schválená dňa    28. 03. 2020      uznesením č. 2/2020 

- druhá zmena schválená dňa    13. 06. 2020      uznesením č. 17/2020 

- tretia zmena chválená dňa      22. 08. 2020       uznesením č. 20/2020 

- štvrtá zmena schválená dňa    15. 11. 2020       uznesením č. 35/2020  

- piata zmena schválená dňa     31. 12.2020    rozpočtovým opatrením  starostu obce č.1 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 60 317,00        76 833,28 69 148,68  90,00% 

z toho :     

Bežné príjmy 52 617 

 

64 989,60  

 
      65 005  

 
 100,00 % 

Kapitálové príjmy 0,00   1 892,68         1 892,68 100,00 % 

Finančné príjmy    7 700          9 951 

  

        2 251  

 

23,00 % 

Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
- - - - 

Výdavky celkom 59 876,00  70 445,90  62 776,53  89,00 % 

z toho :     

Bežné výdavky       52 176  61 588,54  59 419,17  96,00 % 

Kapitálové výdavky         7 700  8 857,36  3 357,36 38,00 % 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00     0,00 % 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
- - - - 

Rozpočet obce  441  6 387,38  6 372,15  

 

   
 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020   

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 65 005,00  

z toho : bežné príjmy obce  65 005,00  

             bežné príjmy RO - 

Bežné výdavky spolu 59 419,17 

z toho : bežné výdavky  obce  59 419,17 

             bežné výdavky  RO - 

Bežný rozpočet 5585,83 

Kapitálové  príjmy spolu     1 892,68 

z toho : kapitálové  príjmy obce  1 892,68 

             kapitálové  príjmy RO - 
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Kapitálové  výdavky spolu 3 357,36 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  3 357,36 

             kapitálové  výdavky  RO - 

Kapitálový rozpočet                                -  1 464,68 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                                   4 121,15 

Vylúčenie z prebytku   0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                                   4 121,15 

Príjmy z finančných operácií 2 251,00  

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií                                                       2 251 

PRÍJMY SPOLU   69 148,68 

VÝDAVKY SPOLU 62 776,53 

Hospodárenie obce                          +    6 372,15  

Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 6 372,15 

 

Prebytok rozpočtu v sume  6 372,15 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný :  

 

Prebytok rozpočtu v sume  6 372,15 EUR navrhujeme použiť na : 

- tvorbu Rezervného fondu   -    6 372,15 EUR 
 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo 

výške  6 372,15 EUR. 

  

7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023      

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Príjmy celkom 69 148,68 61 079,00 59 579 59 579 

z toho :     

Bežné príjmy 65 005,00 54 079 56 079 56 079 

Kapitálové príjmy 1 892,68 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 2 251,00  7 000 3 500 3 500 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
- - - - 

 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Výdavky celkom 62 776,53 60 210 58 070 58 070 

z toho :     

Bežné výdavky 59 419,17 53 210 54 570 54 570 

Kapitálové 

výdavky 
3 357,36 7 000 3 500 3 500 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
- - - - 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Predpoklad 

na rok 2021 

Majetok spolu 237 603,89 238 814,69 238 814,69 

Neobežný majetok spolu 177 339,52 172 590,94 172 590,94 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 147 827,52 143 078,94 143 078,94 

Dlhodobý finančný majetok 29 512 29 512 29 512 

Obežný majetok spolu 53 967,00 61 740,23 61 740,23 

z toho :    

Zásoby 0 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 208,05 132,05 0 

Krátkodobé pohľadávky  1 869,45 3 179,87 3 179,87 

Finančné účty  51 889,50 58 428,31 58 428,31 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 0 

Časové rozlíšenie  6 297,37 4 483,52 4 483,52 

 

8.2.  Zdroje krytia 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k  31.12.2020 

Predpoklad 

na rok 2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 237 603,89 238 814,69 238 814,69 

Vlastné imanie  161 440,09 163 633,43 163 633,43 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely  699,68 699,68 699,68 

Fondy 0 0 0 

Výsledok hospodárenia  160 740,41 162 933,75 162 933,75 

Záväzky 6 035,18 8 408,56 8 408,56 

z toho :    

Rezervy  0 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 0 

Dlhodobé záväzky 1 459,64 1 100,78 1 100,78 
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Krátkodobé záväzky 4 575,54 5 056,78 5 056,78 

Bankové úvery a výpomoci 0 2 251,00 2 251,00 

Časové rozlíšenie 70 128,62 66 772,70 66 772,70 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- Prírastkov majetku  :   

                       VO – rozšírenie vetvy v celkovej  výške 924,29                

- predaja  dlhodobého majetku :  -  

-           Obec predala zariadenia  a technológie na základe Zmluvy o dielo so spoločnosťou 

SLOVANET, a. s. – spoločný zmluvný projekt – Zavedenie a prevádzkovanie 

vysokorýchl. internetu v obci, ktorý bol realizovaný v rámci Programu rozvoja vidieka 

(2014SK06RDNP001) a Operačného  programu Integrovaná infraštruktúra s využitím 

štátnej podpory v dohodnutej výške 1,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

1,00 €.        

-        Obec schválila – uzn. č. 33/2020, dňa 15.11.2020  -  predaj pozemku – boli vzaté 

na vedomie výsledky obch. verej. súťaže, podmienky, ktorej boli schválené uzn. č. 

11/2020 a č. 12/2020 dňa 13.06.2020  parcela č. 1696/2  - TTP o  výmere 4 704 m2, 

ktorá je vedená v KN v LV č. 318  Ing. Jánovi Očovskému za dohodnutú kúpnu cenu 

1 411,20 €. 

-         Obec schválila – uzn. č. 58/2019, dňa 15.12.2019  -  priamy predaj pozemku – 

novovytvoreného pozemku parc. č. 1622/2 TTP / ktorý je zameraný geom. plánom 

vyhotoveným GeoPlan ML / o výmere 2 002 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 0,24 €/ 1 

m2 / znalec. posudok č. 68/2019, zo dňa 31.07.2019 , znalec Ing. Mária Kubišová / 

kupujúcemu Peter Gonzáles,  spolu vo výške 480,48 €. 

-         Prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR vo výške 2 251,00 EUR na výkon 

samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID-19. 

 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   1 869,45 3 179,87 

Pohľadávky po lehote splatnosti   208,05 132,05 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   4 575,54   5 056,78  

Záväzky po lehote splatnosti   1 459,64 1 100,78 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- nárast záväzkov z dôvodu neuhradených faktúr  a záväzky zo sociálneho fondu 
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9. Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Predpoklad 

rok 2021 

Náklady 93 230,81 67 191,34 67 191,34 

50 – Spotrebované nákupy  12 152,92  12 757,03  12 757,03 

51 – Služby    9 756,74  15 760,34  15 760,34 

52 – Osobné náklady  28 429,81  27 162,96  27 162,96 

53 – Dane a  poplatky         57,01         57,01         57,01 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
      645,93    1 025,24    1 025,24 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

 39 773,44    8 212,26    8 212,26 

56 – Finančné náklady       2 119,47    1 285,01    1 285,01 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 0 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
      295,49       931,49       931,49 

59 – Dane z príjmov 0 0 0 

Výnosy 118 299,11   69 384,68   69 384,68 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
    5 433,84     4 170,16     4 170,16 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0 0 0 

62 – Aktivácia 0 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
 49 888,22  52 665,37  52 665,37 

64 – Ostatné výnosy  23 335,35    3 479,75    3 479,75 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

0 0 0 

66 – Finančné výnosy      106,13       313,77       313,77 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

39 535,57    8 755,63    8 755,63 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

25 068,30    2 193,34 25 068,30 
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Hospodársky výsledok  v sume  2 193,34 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov : náklady v roku 2020 s porovnaním na rok 2019 boli o 26 039,47 EUR nižšie 

z dôvodu poklesu odpisov – doodpisovanie majetku – vysokorýchlostný internet v obci, ktorý 

bol odpisovaný 5 rokov vyššími odpismi. 

Výnosy sú s porovnaním roku 2019 nižšie o 48 914,43 EUR. 

Najväčší podiel na výnosoch tvorili daňové výnosy samosprávy a výnosy z bežných 

a kapitálových transferov. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1.Prijaté granty a transfery  

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

MV SR Výkon činnosti v registri obyvateľstva      60,06 

MV SR Výkon činnosti v registri adries      29,20 

MV SR - OÚ VOĽBY NR SR 2020 1 077,94 

Štatist. Úrad SR SODB 2020     996,00 

ÚPSVaR Príspevok na aktivačnú činnosť 

 § 52a ods. 9 
   936,51 

BBSK - VÚC Dotácia na športové zariadenie - fitness    900,00 

Dobrovoľná PO SR Dotácia DHZO Uňatín 1 400,00 

 

10.2.Poskytnuté dotácie  

V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 5/2011 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v 

EUR 

Mesto Krupina – domček CVČ Záujmové vzdelávanie detí v 

Domčeku CVČ Krupina 
        35,41 

Rímskokatolícka cirkev Bzovík Príspevok na renováciu fary       500,00 

 

10.3.Významné investičné akcie v roku 2020 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020: 

- VO – rozšírenie vetvy v obci 

Obec Uňatín pokračovala v zlepšovaní životných podmienok obyvateľov obce. 
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10.4.Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Rekonštrukcia Domu smútku 

- Výstavba chodníka v obci 

- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 

- Vybudovanie detského ihriska 

 

10.5.Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky bola dňa 12.3.2020 v čase od 6.00 hodiny na 

území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-

19 spôsobený vírusom SARS-CoV-2. Vzhľadom k tomu, že ide o vysoko infekčné ochorenie, 

na základe rozhodnutia vlády boli od 16.3.2020 zatvorené všetky školské zariadenia a rôzne 

prevádzky. Pandémia koronavírusu bude mať negatívny vplyv na ekonomiku a verejné financie 

v roku 2020 v závislosti od dĺžky trvania opatrení. Čím dlhšie budú trvať, tým dôjde k 

výraznejšiemu poklesu HDP , čo bude mať vplyv na výšku podielových daní, od ktorých je 

obec závislá. Odhady výnosu podielových daní sú indikatívne . Aj keď v čase zverejnenia tejto 

účtovnej závierky sa situácia neustále mení, obec nebude môcť realizovať v budúcom roku 

všetky finančné aktivity. Samotná činnosť obce nebola ohrozená. Akýkoľvek negatívny vplyv 

resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020. 

 

10.6.Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec Uňatín nevedie žiadny súdny spor. 

 

10.7. Dopad obce na životné prostredie 

Obec má kladný dopad za životné prostredie, nakoľko separuje komunálny odpad, vykonáva 

dohľad nad výrubom stromov a dohliada na ochranu ovzdušia 

 

 

10.8. Priamy dopad obce na zamestnanosť 

 

Obec nemá priamy dopad na nezamestnanosť, ani počas roka 2020 nezamestnávala dlhodobo 

nezamestnaných občanov. 

 

10.9.  Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 

Obec nemá. 

 

 

Vypracoval:   Martina Stanková                                  Schválil:  Lenka Sedmáková, Ing. 

 

V Uňatíne,  dňa 06.12.2021 


