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 1. ÚDAJE O OBCI 
  
Obec Úhorná je samostatný územný samosprávy a správy celok Slovenskej republiky, zdruţuje 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 obyvateľov. 
  
Identifikačné údaje:  

Názov Obec Úhorná 

Adresa Úhorná 29, 055 66  Smolník 

IČO 00329711 

DIČ 2021259482 

Právna forma Právnická osoba 

Deň vzniku Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Počet obyvateľov K 31. 12. 2016 mala obec Úhorná 141 občanov. 
 

Rozloha obce 882,7 ha 

 
 

  2. VZNIK OBCE 

 

1383 Ohary, 1437 Ohor, 1773 Uhorna, 1920 Uhorná, od 1927 Úhorná, maďarsky 

Uhorna, Dénes, úhorniansky - Úhorňan, Úhornianka. 

Obec bola založená na základe valaského práva. Patrila panstvu Krásna Hôrka. 

Obyvatelia sa živili chovom oviec, pálením dreveného uhlia, povozníctvom, prácou v lese 

a baniach, neskoršie v tabakovej továrni v Smolníku. V obci bolo tiež rozvinuté tkáčstvo. 

 

 Symboly obce: 

Erb obce a vlajka obce. 

 

3. ORGÁNY OBCE 

 
Základné orgány obce: 

 Starosta obce 

 Obecné zastupiteľstvo 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Úhorná je zastupiteľský zbor zloţený z 5 poslancov zvolených v priamych 
voľbách, ktoré sa konali dňa 15.12.2014 na obdobie 4 rokov.  
 
Poslanci obce: 

1. Gabriela Baranová – zástupca starostu 
2. Mária Brutovská 
3. Štefan Oravec 
4. Ondrej Slavkovský 
5. Mária Šomšáková 
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Obecné zastupiteľstvo v obci Úhorná rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach 
ţivota obce. Kaţdé obecné zastupiteľstvo sa konalo v zasadačke obecného úradu.  
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali: 15.3.2016, 17.5.2016, 15.6.2016, 29.9.2016, 
13.12.2016. 
Pozvánka na zasadnutie bola zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia. 
 
Hlavný kontrolór: 
Ľudmila Moskalová, zvolená do funkcie obecným zastupiteľstvom dňa 9.9.2015, číslo uznesenia 
13/2015. 
Hlavný kontrolór pracoval v zmysle plánu činnosti na rok 2016. 
 
Obecný úrad: 
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné 
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. 
 
Zamestnanci obce: 
Katarína Lendacká – samostatný odborný referent 
 
Komisie: 
Obecné zastupiteľstvo zriadilo 2 komisie: 
 
1. Komisia pre ochranu verejného poriadku a pre nezlučiteľnosť funkcií na ochranu verejného 
    záujmu: 
   Predseda: Ondrej Slavkovský 
   Členovia:  Gabriela Baranová, Mária Brutovská, Štefan Oravec, Mária Šomšáková 

2. Inventarizačná komisia: 

 Predseda: Mária Brutovská                                                                                                                                       
Člen:          Gabriela Baranová 

Schválené právne normy:     
V danom roku bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie Obce Úhorná č. 1/2016 o organizácii 
miestneho referenda. 
 
 

4. HLAVNÉ FINANČNE UKAZOVATELE 

 
a) Rozpočet obce  
 
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, 
ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet je súčasťou 
verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.  
Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, 
v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacich 
na území obce, ako aj k obyvateľom ţijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv. 
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtu obce: 

- podiely na daniach v správe štátu 
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- dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. 

Rozpočet obce môţe obsahovať finančné vzťahy k rozpočtu iných obcí a k rozpočtu vyššieho 
územného celku. 
V rozpočte sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet obce Úhorná 
na rok 2016 bol zostavený v súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov. 
Rozpočet obce sa vnútorne člení na beţné príjmy a beţné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové 
výdavky a finančné operácie. 
Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný, bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 
16.12.2015 uznesením č. 17/2015/3. Rozpočet  bol počas roka upravený 25-timi rozpočtovými 
opatreniami starostu obce. 
 
Porovnanie rozpočtu rokov 2015 a 2016: 
 

 Rozpočet po  
zmenách 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Rozpočet po  
zmenách  
k 31.12.2016 

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Príjmy celkom 45158,86 42609,44 54480,39 50674,52 

z toho:     

Bežné príjmy 42158,86 42609,44 50928,9 50674,52 

Kapitálové príjmy     

Finančné príjmy 3000  3551,39  

Výdavky celkom 42158,86 38247,71 54480,39 49168,62 

Z toho:     

Bežné výdavky 42158,86 38247,71 54480,39 49168,62 

Kapitálové výdavky     

Finančné výdavky     

 
 
Rozpočet na roky 2017 – 2019: 
 

 Skutočnosť k 

31.12.2016 

Rozpočet na 

rok 2017 

Rozpočet na  

rok 2018 

Rozpočet na 

rok 2019 

Príjmy celkom 50674,52 36060 36060 36060 

z toho:     

Bežné príjmy 50674,52 36060 36060 36060 

Kapitálové 

príjmy 

    

Finančné príjmy     
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 Skutočnosť k 

31.12.2016 

Rozpočet na 

rok 2017 

Rozpočet na  

rok 2018 

Rozpočet na 

rok 2019 

Výdavky  

celkom 

49168,62 36060 36060 36060 

z toho:     

Bežné výdavky 49168,62 36060 36060 36060 

Kapitálové 

výdavky 

    

Finančné 

výdavky 

    

     

 
 b) Prehľad aktív a pasív 
 
AKTÍVA 
 

                         N á z o v  k 31.12.2015       k 31.12.2016 

Neobežný majetok spolu 34534,92 33298,92 

z toho:  dlhodobý nehmotný majetok               -            - 

             dlhodobý hmotný majeto 11932,41 10696,41 

             dlhodobý finančný majetok 22602,51           22 602,51 

Obežný majetok spolu 8654,54 10065,94 

z toho: zásob 411      250,00 

            Zúčtovanie medzi subj.VS                

            pohľadávky  169,09 262,59 

            finančný majetok 8074,45 9553,35 

Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlh.                  -                - 

Poskytnuté návr.fin.výpomoci krát.   -                                                       - 

Prechodné účty aktív 160,47 122,71 

S P O L U 
43349,93 43487,57 

 
 
PASÍVA 
 

                         Názov K 31.12.2015 K 31.12.2016 

 Vlastné zdroje krytia majetku 41407,97 41424,72 

Z toho: fondy účtovnej jednotky   

               výsledok hospodárenia      41407,97 41424,72 

Záväzky 1941,96 2062,85 
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 Z toho: rezervy     

             zúčtovanie medzi subj. VS      

             dlhodobé záväzky 100,3  137,86 

             krátkodobé záväzky 1841,66 1924,99 

             Bankové úvery a ost.príj.výpomoci   

Prechodné účty pasív               

S P O L U 43349,93 43487,57 

  
 

  c) Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 
 
Oblasti výskumu a vývoja sa obec nevenuje. 
 
d) Informácie o majetkových účastiach obce 
 

Obec je vlastníkom akcií Popradskej vodárenskej spoločnosti a.s. v počte 651 CP,  menovitá 
hodnota je 33,19 EUR a podiel z emisie je 0,04 % v celkovej hodnote 21606,69 €, ako aj akcií v s.r.o. 
Serenity Park v hodnote 995,82 €. 
 
e) Prehľad výnosov a nákladov za rok 2016  
 
     Obec Úhorná nevykonávala podnikateľskú činnosť. 
 
Výnosy:                                                                                                                            v € 

Názov Hlavná činnosť Podnikateľská 
činnosť 

Spolu 

Trţby z predaja sluţieb 107,2  107,2 

Daňové výnosy samosprávy 34360,59  34360,59 

Výnosy z poplatkov 2539,49  2539,49 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 965,76  965,76 

úroky 0,55  0,55 

Výnosy z transferov a rozp.príjmov v 
obciach 

12434,7  12434,7 

Účtovná trieda 6 celkom 50408,29  50408,29 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 16,75  16,75 

 
Náklady: 

Názov Hlavná činnosť Podnikateľská 
činnosť 

Spolu 

Spotrebované nákupy 7732,95  7732,95 

Sluţby 13424,38  13424,38 

Osobné náklady 17931,07  17931,07 
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Dane a poplatky 175,61  175,61 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 8934,15  8934,15 

Odpisy,rezervy a opravné poloţky 1236  1236 

Finančné náklady 409,56  409,56 

Náklady na transfery 547,76  547,76 

Účtovná trieda 5 celkom 50391,48  50391,48 

 
f) Podané projekty a žiadosti o dotácie 
 
     Obec Úhorná sa uchádzala o transfery zo štátneho rozpočtu a dotácie prostredníctvom projektov: 
     Ţiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR na „Výmenu okien a dverí na 
budove kultúrneho domu“. 
 

5. NÁVRH NA ROZDELENIE PREBYTKU ROZPOČTU A VYSPORIADANIE HOSP.VÝSLEDKU 

 
  
a) Rekapitulácia plnenia rozpočtu za rok 2016 v € 
 
                                P r í j m y                                                              V ý d a v k y  

Bežné príjmy 50674,52 Bežné výdavky 49168,62 

Kapitálové príjmy 0 Kapitálové výdavky 0 

S p o l u BP+KP 50674,52 Spolu BV+KP 49168,62 

Finančné operácie 0 Finančné operácie 0 

S P O L U 50674,52 S P O L U 49168,62 

 
 

6. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 

 
Hospodárenie obce sa riadi schváleným rozpočtom, ktorý smeruje jeho budúci vývoj. Z hľadiska 

budúcich cieľov obec Úhorná 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. Po zlepšení ekonomickej a finančnej situácie 
obce sa bude obec naďalej venovať predovšetkým rozvojovým aktivitám a bude sa priebeţne zapájať 
do projektov podľa svojich moţností v závislosti od poţiadaviek na spolu financovanie konkrétnych 
projektov. 
       

7. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO   
OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA 

 
     V účtovnej jednotke nenastali udalosti osobitného významu, po skončení účtovného obdobia , za 
ktoré sa vyhotovuje výročná správa t. j. rok 2016. Účtovná závierka bola zaslaná v elektronickej forme 
do RISSAM v termíne stanovenom v zákone. 
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Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016. 
 
Úhorná, 30.5.2016 

 

Vyhotovil: Katarína Lendacká 
 
 
                                                                                       
 
         Roman K ö n i g  
           starosta obce  
 
Príloha: Individuálna účtovná závierka k 31.12.2016 

 


