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Záverečný účet obce za rok 2020 
  

 

1. Rozpočet obce na rok 2020  

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

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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný a kapitálový 

rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného 

rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 38/2019/OZ  

zo dňa 10.12.2019.                                       

 

 
Poradové 

číslo 

zmeny 

rozpočtu 

 

Dátum zmeny 

rozpočtu 

rozpočtovým 

opatrením  

Zmena rozpočtu rozpočtovým 

opatrením schválená uznesením číslo  

- rozpočtové opatrenie podľa § 14 

ods. 2 

   písm. a) b) c) d) 

 

Zmena rozpočtu 

v príjmoch  

v € 

Zmena rozpočtu vo 

výdavkoch   

v € 

001 31.01.2020 001/2020/S 8 750,00 2 317,00 

002 29.02.2020 002/2020/S 0,00 1 431,00 

003 31.03.2020 003/2020/S 1 000,00 5 463,00 

004 30.04.2020 004/2020/S 15 000,00 14 200,00 

005 31.05.2020 005/2020/S 10 000,00 7 395,00 

006 30.06.2020 006/2020/S 0,00 1 124,40 

007 30.07.2020 001/2020/OZ 2 230,00 - 919,40 

 30.07.2020 002/2020/OZ 500,00 3 440,00 

 30.07.2020 003/2020/OZ 21 590,00 1 300,00 

008 15.10.2020 004/2020/OZ 10 580,00 10 185,00 

009 31.12.2020 005/2020/OZ 162 643,00 16 724,00 

     

 

Rozpočet obce k 31.12.2020  

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 333 780,00 566 073,00 

z toho :   

Bežné príjmy 333 780,00 367 523,00  

Kapitálové príjmy 0,00 160 287,00 

Finančné príjmy 0,00 38 263,00 

   

Výdavky celkom 333 780,00 553 614,00 

z toho :   

Bežné výdavky 331 740,00 369 020,00 

Kapitálové výdavky 0,00 182 554,00 

Finančné výdavky 2 040,00 2 040,00 

   

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 12 459,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020  po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

566 073,00 558 782,72 98,71 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 566 073,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 558 782,72  EUR, čo predstavuje  98,71 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020  po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

367 523,00 360 248, 07 98,02 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 367 523,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

360 248,07  EUR, čo predstavuje 98,02  % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020  po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

188 700,00 185 907,68 98,52 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 171 200,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.20209 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 171 157,91 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 99,97 %.  Podielové dane za rozpočtový rok boli krátené MF SR z dôvodu výpadku 

spôsobeného pandémiou COVID-19. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 17 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 14 749,77 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 84,28 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 799,10 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 2 769,18 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 11,28  

EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  8 825,32 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností a poplatku TKO v sume 7 628,51, najmä:  

 

Daň z pozemkov: 2 561,22  EUR 

Daň zo stavieb:        511,70 EUR 

Daň z bytov:               33,17 EUR 

Daň za psa:               125,00 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 4 397,40 EUR. 

 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

24 933,00 21 032,52 84,35 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 5 201,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 308,73 EUR, čo je 

82,84 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem  príjem z prenajatých pozemkov v sume 

3 700,01 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 608,72 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 14 495,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 12 101,16 EUR, čo 

je 83,49  % plnenie.  

 

Iné nedaňové príjmy, úroky:  

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 237,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

4 622,63 EUR, čo predstavuje 88,27 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek, úroky 

z tuzemských účtov v banke (Prima banka). 

 

c) prijaté granty a transfery 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

153 890,00 153 307,87 99,62 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 153 890,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

153 307,87 EUR, čo predstavuje 99,62  % plnenie.  

 

Ide najmä o: 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

BBSK 1 000,00 Dotácia-Kultúra nás spája 

ÚPSVR 8 803,13 Projekty zamestnanosti 

ÚPSVR 5 377,21 Udržanie zamestnanosti v MŠ 

MV, OÚ-BB-odbor školstva 110 694 Na školstvo, učebnice 

MV, OÚ-BB-odbor školstva 992,00 Vzdelávacie poukazy 

MV, OÚ-BB-odbor školstva 2 495,00 Dotácia na 5 –ročné  deti 

MV, OÚ-BB-odbor školstva 529, Dopravné 

MV, OÚ-BB-odbor školstva 3 300,00 SZP 

MV SR, ŠÚ 2 118,14 VOĽBY NR SR, SOBD 

ÚPSVR 498,39 Osobitný príjemca 

ÚPSVR 8 942,40 Stravovacie návyky 

ÚPSVR 581,00 Školské potreby 

MDaV SR 575,69 Stavebný úrad a cestná infraštr. 

MŽP SR 36,40 Životné prostredie 

MV SR 144,39 REGOB 

ÚPSVR 20,00 Mylná platba 

MF SR 7 201,12 Odpustenie odvodov, výdavky 

COVID 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

160 287,00 160 286,80 99,99 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 160 287,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 160 286,80 EUR, čo predstavuje  99,99 % plnenie. Kapitálové príjmy predstavoval 

príjem finančných prostriedkov z environmentálneho fondu – výzva zvyšovanie en. účinnosti 

viacúčelovej budovy (rekonštrukcia strechy) a z prostriedkov EÚ - WiFi4eU – voľné pripojenie 

na wifi na určených miestach obce. 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

38 263,00 38 247,85 99,96 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 38 263,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 38 247,85 EUR, čo predstavuje  99,96 % plnenie. Príjem finančných 

operácií tvorili prostriedky predchádzajúcich rokov, príjem z rezervného fondu a obec prijala 

návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych 

funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID-19 vo výške 9 443,00 EUR. 

 

    

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

553 614,00 525 794,15 94,97 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 553 614,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 525 794,15 EUR, čo predstavuje  94,97 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

369 020,00 341 205,79 92,46 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 369 020,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 341 205,79  EUR, čo predstavuje  92,46  % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 171 885,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 

168 218,07 EUR, čo je 97,87 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov 

obecného úradu,  školstva, zamestnancov prijatých cez projekty ÚPSVR. 

 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 63 871,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

60 055,01 EUR, čo je  94 02 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 129 495,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

110 454,66 EUR, čo je 85,30 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, 

ako sú , energie, materiál –zvýšené náklady o ochranné rúška a dezinfekciu z dôvodu pandémie 

COVID-19, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 3 519,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

2 349,57 EUR, čo predstavuje 66,77  % čerpanie. 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 250,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 128,48 

EUR, čo predstavuje 51,39 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

182 554,00 182 548,36 99,99 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 182 554,00  EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 182 548,36  EUR, čo predstavuje  99,99% čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Zvyšovanie energetickej účinnosti viacúčelovej budovy (rekonštrukcia strechy) 
Z rozpočtovaných 152 934 EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2020 152 933,48 EUR, čo 

predstavuje takmer 100 %. FP na túto akciu boli poskytnuté z environmentálneho fondu vo 

výške 145 286,80 a z vlastných zdrojov obce – rezervného fondu vo výške 7 646,68 EUR, 

v zmysle Uznesenia OZ 11/2020/OZ 

b) Bezplatné pripojenie k wifi 

Z rozpočtovaných  15 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpaných ku 31.12.2020  15 000,00 EUR,               

predstavuje 100,00  % čerpanie. FP boli obci poskytnuté z prostriedkov EÚ – WiFi4EU. 

c) Asfaltovanie parkoviska pred Domom smutku a cesty na cintorín 

Z rozpočtovaných  8 590,00 EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2020 v sume 8 588,88 

EUR, čo predstavuje takmer 100,00  % čerpanie. Túto akciu obec financovala z rezervného 

fondu v zmysle Uznesenia OZ 29/2020/OZ. 

d) Projektová  dokumentácia na rekonštrukciu starého kultúrneho domu 

rozpočtovaných  3 800,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 3 800,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00  % čerpanie. Túto akciu obec financovala z rezervného fondu 

v zmysle Uznesenia OZ 22/2020/OZ. 

e) Kamerový systém – cesta ku rieke Slaná 

rozpočtovaných  2 230,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 2 226,00 EUR, čo 

predstavuje 99,82  % čerpanie. Túto akciu obec financovala z rezervného fondu 

v zmysle Uznesenia OZ 22/2020/OZ. 



 8 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

2 040,00 2 040,00 100 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 2 040,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 2 040,00 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 2 040,00 EUR na splácanie istiny 

z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné k 31.12.2020 2 040,00 EUR, na splátky 

modernizácie VO vo výške 2 040,00 EUR, v zmysle Uznesenia OZ 12/2020/OZ. 

 

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 360 248,07 

z toho : bežné príjmy obce  360 248,07 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 341 205,79 

z toho : bežné výdavky  obce  341 205,79 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 19 042,28 

Kapitálové  príjmy spolu 160 286,80 

z toho : kapitálové  príjmy obce  160 286,80 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 182 548,36 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  182 548,36 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 22 261,56 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 3 219,28 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku                                                      14 509,80         

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 17 729,08 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  38 247,85 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 2 040,00 

Rozdiel finančných operácií 36 207,85 
PRÍJMY SPOLU   558 782,72 

VÝDAVKY SPOLU 525 794,15 

Hospodárenie obce  32 988,57 
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku 14 509,80 

Upravené hospodárenie obce 18 478,77 
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Varianty riešenia hospodárenia obcí:  

  

Schodok rozpočtu v sume   - 17 729,08 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol vysporiadaný zostatkom 

finančných operácií. 

 

Zostatok  finančných operácií v sume  36 207,85 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume   - 17 729,08  EUR 

 

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 18 478,77  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu vo výške  18 478,77  EUR 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme: 

tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 18 478,77 EUR. 

        

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva – prevádzka                  v sume      4 670,19  EUR 

- prenesený výkon v oblasti školského stravovania a 

sociálnej dávky                                                                      v sume      4 469,60  EUR 

- mzdy – školstvo 12/2020 preúčtované na depozit                 v sume      5 370,01  EUR 

                

 

 

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  27 519,30       

Prírastky 

z prebytku rozpočtu za uplynulý  rozpočtový rok:  

Uznesenie OZ 10/2020/OZ zo dňa 15.05.2020 

 

32 615,34      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   -  použitie rezervného fondu : 

  Uznesenie č. 11/2020/OZ  zo dňa 15.05.2020 

  spolufinancovanie projektu vo výške 5% 

  Uznesenie č. 12/2020/OZ  zo dňa 15.05.2020 

  Splátky modernizácie VO 

  Uznesenie č. 22/2020/OZ  zo dňa 31.07.2020 

  PD  rekonštrukcia KD (starého) 

       

 

7 646,68 

 

2 040,00 

 

3 800,00 
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  Uznesenie OZ 22/2020/OZ zo dňa 31.07.2020  

   KS cesta ku Slanej 

 

2 226,00 

   Uznesenie č. 29/2020/OZ  zo dňa 20.10.2020 

   Asfaltovanie parkoviska pred DS a cesty na     

   cintorín uznesenie  

8 588,88 

  

KZ k 31.12.2020 35 833,08       

 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 1 415,56   

Prírastky - povinný prídel -    1 %                    1 308,89                                     

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                        

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky – príspevok     

zamestnávateľa do DDS, príspevok na stravu                                          

 

 

1 205,01    

KZ k 31.12.2020 1 519,44 

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020  v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 1 003 484,11 1 167 951,68 

Neobežný majetok spolu 892 695,39 1 052 048,50 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 818 949,39 978 302,50 
Dlhodobý finančný majetok 73 746,00 73 746,00 

Obežný majetok spolu 110 602,53 115 512,57 
z toho :   
Zásoby 43,80 28,27 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  5 894,56 7 520,96 
Finančné účty  104 664,17 107 963,34 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  186,19 390,61 
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 003 484,11 1 167 951,68 

Vlastné imanie  713 572,57 709 372,34 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  713 572,57 709 372,34 

Záväzky 60 341,77 75 597,67 
z toho :   
Rezervy  2 428,00 2 428,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 4 503,29 9 139,79 
Dlhodobé záväzky 27 425,56 25 489,44 
Krátkodobé záväzky 25 642,92 28 755,44 
Bankové úvery a výpomoci 342,00 9 785,00 

Časové rozlíšenie 229 569,77 382 981,67 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 
 

Stav záväzkov k 31.12.    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2020 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 5 717,99   

- zamestnancom 10 178,54   

- poisťovniam  7 033,16   

- daňovému úradu 1 588,13   

- štátnemu rozpočtu 0,00   

- bankám, návratné finančné 

výpomoci 
342,00 

9 443,00 

  

- štátnym fondom 0,00   

- ostatné záväzky 2 986,34   

Záväzky spolu k 31.12.2020 38 540,44   

 

Stav úverov k 31.12.2020  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2019 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2019 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2019 

Rok 
splatnosti 

 

Prima banka Dokončenie 

MFI 

20 000,00 0,00  342,00 2026 

       

       

       

Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere na dokončenie MFI. Úver je dlhodobý s dobou 

splatnosti do r. 2026, splátky istiny sú nepravidelné. 

. 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich 

úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 
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prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 

prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:   

- skutočné bežné príjmy obce  360 248,07 

- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 360 248,07 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:   

- zostatok istiny z bankových úverov 342,00 

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 9 443,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty  

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 9 785,00 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty  

- z úveru z Environmentálneho fondu  

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce  

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020 9 785,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2020 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

9 785,00 360 248,07 2,72% 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. 

Obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon 

samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 

v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 9 443,00 EUR, splácať ju začne v roku 

2024. 

 

Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:   

- skutočné bežné príjmy obce   

- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020  

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy  

- dotácie zo ŠR  

- dotácie z MF SR ....  

- príjmy z náhradnej výsadby drevín  

- účelovo určené peňažné dary   

- dotácie zo zahraničia  

- dotácie z Eurofondov   

- ......  

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020  

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020  

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004  

- 821005  

- 821007  

- 821009  
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-   

- 651002  

- 651003  

- 651004  

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020  

 

 

8. Finančné usporiadanie vzťahov   
 

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. 

 

- Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom 

 

 

Poskytovateľ 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

WiFi4EU (EÚ) 15 000,00 15 000,00 0,00 

 

- Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

OÚ BB Na školstvo 2020 108 190,00   

 Prevod z r. 2019 2 039,58 105 559,39 4 670,19 

     

ÚPSVR Na stravu, sociálna dávka 8 824,00   

 Prevod z roku 2019 1 924,80 6 279,20 4 469,60 

     

ÚPSVR Osobitný príjemca    

 Na stravu ZŠ s VJM a MŠ  VJM    

 

- Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 
 

Poskytovateľ 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Environmentálny fond 145 286,80 145 286,80 0,00 

    

 

Obec čerpala dotáciu v zmysle zmluvy uzatvorenej s Environmentálnym fondom na zvyšovanie 

energetickej účinnosti viacúčelovej budovy – rekonštrukcia strechy. Projekt bol 

spolufinancovaný obcou vo výške  5% z oprávnených nákladov , čo činilo 7 646,68 Eur. 
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- Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
BBSK-Kultúra nás spája 1 000,00 1 000,00  

    

V mesiaci september 2020 obec za prísnych hygienických a epidemiologických opatrení 

usporiadala kultúrne podujatie pod záštitou BBSK s názvom Kultúra nás spája.  

 

9. Návrh na uznesenia  
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k  

Záverečnému účtu za rok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dňa .................. Uznesením č. ........................... Záverečný účet 

obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesením č. ...........................použitie prebytku 

rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  18 478,77  EUR. 

 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesením č. .............................. použitie rezervného fondu 

na splácanie splácanie modernizácie VO. 

 

 

 
Prílohy: Rozpočet obce podľa položiek 


