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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 ods. 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 schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.12.2019 uznesením č. 67/2019
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 8.6.2020 uznesením č. 76/2020
- druhá zmena schválená dňa 20.7.2020 uznesením č. 86/2020
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3 starostu dňa 31.12.2020
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4 starostu dňa 31.12.2020
Rozpočet obce k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové
hospodárenie obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

437.149

548.122,78

528.483,91

96,42

437.149
0
0
437.101

481.333,78
0
66.789
518.976,81

472.241,97
0
56.241,94
460.299,45

98,11

434.601
2.500
0
48

480.429,81
38.447
0
29.145,97

421.868,69
38.430,76
0
68.184,46

87,79
99,96

84,21
88,69

-

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
548.122,78

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

528.483,91

96,42
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1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
481.333,78

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

472.241,97

98,11

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

177.940,48

99,08

a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
179.588

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 168.448 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 168.447,53 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19 bola krátená o 2,37 % čo predstavuje sumu 3.781 EUR.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7.700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7.039,06 EUR, čo
predstavuje plnenie na 91,42 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5.559,55 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 1479,51 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
6.371,15 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 667,91 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2.256,61 EUR / Daň z pozemkov 1.052,22 Eur a
Daň zo stavieb 1.204,39 Eur /
Ostatné dane
Z rozpočtovaných 3 340,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 453,89 EUR, čo
predstavuje plnenie na 71,33 % plnenie. Daň za psa bola uhradená v sume 200 EUR, z toho za
rok 2020 v sume 195,00 EUR a nedoplatky z minulých rokov v sume 5,00 EUR.
Poplatok za komunálny odpad bol uhradený v sume 2 253,89 EUR, z toho za rok 2020 v sume
1 826,48 EUR a nedoplatky z minulých rokov v sume 427,41 EUR.
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 134,58 EUR a pohľadávky za
komunálny odpad v sume 8 862,41 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
13 758

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

10 699

77,76

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 132,00 EUR, čo je
16,50 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu kultúrneho domu.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 10.276 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 9746,32 EUR, čo je
94,85 % plnenie.
Medzi tieto platby a poplatky patrili správne poplatky v sume 638,00 EUR,
cintorínske poplatky v sume 268,65 EUR, poplatky za stravné a stravné lístky v sume 6 598,87
EUR, poplatok za dobývací priestor z Ministerstva životného prostredia v sume 2.120,10 EUR,
príjem za dodávku verejného osvetlenia v sume 20,70 EUR, poplatky za Dom smútku v sume
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60,00 EUR, za relácie v rozhlase v sume 40,00 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky za
cintorínske poplatky v sume 888,28 EUR a pohľadávky voči stravníkom v sume 262,72 EUR .
Úroky z účtov
Z rozpočtovaných 22,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4,35 EUR, čo je 19,77
% plnenie.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2.660,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
816,33 EUR, čo predstavuje 30,69 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy za dobropis z VVS, a.s. v sume 3,20 EUR, vrátka za
úrazové poistenie z Projektu Reštart v sume 13,00 EUR, čerpanie SF v sume 50,00 EUR,
z vratiek zo ZP Dôvera v sume 77,13 EUR.
Medzi iné nedaňové príjmy patrí aj poplatok za vodu v rómskej komunite v sume 503,00 EUR
a splátky jednorazovej sociálnej výpomoci v sume 170,00 EUR.
c) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
287.987,78

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

283.602,49

98,48

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
Poskytovateľ dotácie
UPSVaR Michalovce

Suma v EUR
14.395,39

Okresný úrad Košice-školstvo
Ministerstvo vnútra
Okresný úrad Košice
Implementačná agentúra
Okresný úrad Michalovce
Ministerstvo dopravy
Nadácia EPH
Štatisticky úrad SR

237.228
245,04
65,36
21.204,79
1.228,78
29,72
1.000,00
1.496,00

Účel
Hmot. núdza-strava, šk.pomôcky,
aktiv.politika trhu práce, rodinné
prídavky, osobitný príjemca
Chod základnej školy
Register adries, REGOB
Životné prostredie
Terénna sociálna práca
Voľby NR SR
Cesta
Zakúpenie šporákov do KD
Sčítanie domov

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
Okresný úrad Michalovce krízový štáb
Okresný úrad Košice - školstvo

Suma v EUR
3.424,41
3.285,00

Účel
COVID 19 preplatenie nákladov
COVID 19 preplatenie nákladov

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0

0

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

56.241,94

84,21

Kapitálové príjmy obec nerozpočtovala.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
66.789,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 66.789 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 56 241,94 EUR, čo predstavuje 84,21 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 76/2020 zo dňa 8.6.2020 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 20.000,00 EUR a uznesením obecného zastupiteľstva č.86/2020 zo dňa
20.7.2020 v sume 30.000 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 39.453,73 EUR. Prostriedky
rezervného fondu boli použité na obstaranie projektovej dokumentácie na kanalizáciu 2.stavba
v sume 13.500 EUR, spracovanie žiadosti o NFP na výdajný stojan na pitnú vodu v sume 2.400
EUR, spracovanie projektovej dokumentácie na výdajný stojan na pitnú vodu v sume 420 EUR, ,
rekonštrukciu strechy na Dome smútku v sume 8.762,88 EUR, zakúpenie šporákov do
kultúrneho domu v sume 5.192 EUR, spracovanie projektovej dokumentácie Materskej školy
v sume 7.500 EUR, rekonštrukcia elektroinštalácie v KD k novým šporákom v sume 826,00
EUR a renovácia elektrickej rozvodnej skrine v KD v sume 852,85 EUR
V roku 2020 boli použité aj :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na školstvo v sume 13.845,81 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 2.942,40 EUR, ktoré boli
vrátené do ŠR.
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
518.976,81

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

460.299,45

88,69

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
480.529,81

421.868,69

87,79
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Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 251.183,20 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
223.396,76 EUR, čo je 88,94 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
koordinátora pre menšie obecné služby, terénnych sociálnych pracovníkov, pracovníkov
školstva, odmeny z dohôd uzatvorených pri sčítaní domov a bytov, odmeny z dohôd
uzatvorených v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, ostatné odmeny z dohôd
vykonávaných mimo pracovného pomeru, odmeny poslancov a odmeny členov volebných
komisií.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 74.969,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
72.659,97 EUR, čo je 96,92 % čerpanie. Patria sem odvody zamestnávateľa za všetkých
zamestnancov uvedených vyššie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 148.090,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
119.401,52 EUR, čo je 80,63 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, poplatky za telefón, poštové poplatky, bankové poplatky,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, softvér, školenia a semináre, stravovanie
zamestnancov, poplatky za audit, propagáciu a reklamu, knihy, časopisy, učebné pomôcky,
poplatky za vývoz odpadu, výdavky na kultúrne akcie a ostatné tovary a služby, reprezentačné,
právne služby, poistenie majetku, pracovné odevy, poplatky za internet, prídel do sociálneho
fondu, nákup PHM do auta a kosačky, poplatky za režijné náklady na stravu žiakov.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 62.87,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
6.410,44 EUR, čo predstavuje 101,96 % čerpanie. Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku
2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19.
Ide o členské poplatky ZMOS, RVC, poplatok za spoločný dobrovoľný požiarny zbor s obcou
Ložín a spoločný stavebný úrad Michalovce, príspevok na stravu a školské pomôcky pre deti
v hmotnej núdzi a vyplácanie dávok osobitného príjemcu pre občanov v hmotnej núdzi, ktoré
boli refundované zo ŠR.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Nakoľko obec nemá prijaté úvery a finančné výpomoci, nerozpočtovala tieto výdavky.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
38.447,00

Skutočnosť k 31.12.2020
38.430,76

% čerpania
99,96

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Projektové práce na výstavbu Kanalizácie Laškovce 2. stavba
Z rozpočtovaných 13.500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 13.500,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie a bola v plnej výške hradená z prostriedkov rezervného
fondu.
b) Projektové práce na vybudovanie výdajného stojana na pitnú vodu
Z rozpočtovaných 420,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 420,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie a boli v plnej výške hradené z prostriedkov rezervného fondu.
c) Nákup plynových šporákov do kultúrneho domu
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Z rozpočtovaných 5.764,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 5.764,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie a boli hradené z prostriedkov rezervného fondu vo výške
5.192 EUR a prostriedkov nadácie EPH vo výške 572,00 EUR.
d) Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
Z rozpočtovaných 2.500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 2.483,88 EUR,
čo predstavuje 99,36 % čerpanie. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bola zrealizovaná v roku
2017 v celkovej sume 19.871,34 EUR. Záväzok voči dodávateľovi je realizovaný podľa
dohodnutého splátkového kalendára. K 31.12.2020 zostáva neuhradené 11.384,75 EUR.
e) Rekonštrukcia strechy na Dome smútku
Z rozpočtovaných 8.763,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 8.762,88 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie a bola v plnej výške hradená z prostriedkov rezervného fondu.
f) Projektové práce na výstavbu MŠ
Z rozpočtovaných 7.500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 7.500,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie a bola v plnej výške hradená z prostriedkov rezervného fondu.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020
0

% čerpania
0

Výdavkové finančné operácie obec nerozpočtovala. .

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku / 4.830,00 strava+40.168,72 ZŠ+65,36 ŽP/
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
472.241,97
421.868,69
50.373,28
0,00
38.430,76
-38 430,76
11.942,52
45.064,08
-33.121,56
56.241,94
0,00
56.241,94
528.483,91
460.299,45
68.184,46
45.064,08
23.120,38

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie
ochorenia COVID - 19.
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Prebytok rozpočtu v sume 11.942,52 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 sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe
osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo
výške 45.064,08 EUR a takto zistený schodok v sume 33.121,56 EUR bol v rozpočtovom roku
2020 vysporiadaný
- z finančných operácií v sume 33.121,56 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 45 064,08 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 40 168,72 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 4 830,00 EUR
- životné prostredie v sume 65,36 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 33.121,56 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 33.121,56
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 23.120,38 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
23.120,38 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
23.120,38 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
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z finančných operácií
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 76/2020 zo dňa 8.6.2020 obstaranie
..........
- uznesenie č. 86/2020 zo dňa 20.7.2020
obstaranie ..........
KZ k 31.12.2020
Stav peňažných prostriedkov :

Suma v EUR
83.795,36
21.332,59
104,00
39.453,73

65.778,22

134.938,66 Bankové účty
850,69 Pokladňa
135.789,35 EUR
9

Krytie peňažných prostriedkov : 65.778,22 KS RF k 31.12.2020
23.120,38 Tvorba RF za 2020
1.040,77 Sociálny fond
785,90 Nevyčerpané prostr. z fin. náhr. za výrub stromov
4.830,00 Nevyčerpaná dotácia na stravu žiakov ZŠ
65,36 Nevyčerpaná dotácia ŽP
40.168,72 Nevyčerpaná dotácia ZŠ bežné výdavky
135.789,35 EUR
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje smernica o sociálnom fonde.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel – 1,05 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
381,02
1.882,63
1.169,97
50
1.043,68

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
1 307.116
1 347 618
1 171.070
1 194.807

1 073.525
97.545
134.838

1 097.262
97.545
151.226

15

20

10.638
123.235
0
950
1.207

13.172
137 254
0
780
1585

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
1 307.116
1 347 618
415.557
453.032

415.557
53.259

453.032
60.970
10

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8 428
26.124
11 766
6.941
0
838.300

700
45.230
9.945
5.095
0
833.616

7.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- sociálnemu fondu
- Slovenská elektrizačná
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

13 083,60
100,45
0
0
45 230,55
0
1.043,68
785,90
25,91
60 270,09

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

13 083,60
100,45
0
0
45 230,55
0
1.043,68
785,90
25,91
60 270,09

Stav úverov k 31.12.2020
Obec v roku 2020 neprijala žiadny úver.
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
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 31.12.2019
z toho::
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2019*
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020**

422.474,54
422.474,54
0
0
0
0
0

Zostatok istiny k 31.12.2020**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. a)

0

422.474,54

0%

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
z toho:
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2019

422.474,54
422.474,54

Bežné príjmy obce upravené o účelovo určené:
- 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 účelovo určené k 31.12.2019
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

234 284,47

234 284,47
188 190,07

0

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

0

188 190,07

0%

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2020 neposkytla žiadne dotácie.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

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.
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nemá zriadené právnické osoby
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

OÚ KE –
odbor školstva

Účelové určenie grantu, transferu uviesť
: školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Bežné – školstvo

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

240.513 199.294,28

30.705,93
/ použité v 2021/

9.462,79
/ bežné + VzDP
vrátené do ŠR
v 2021/
1.050,00 /Škola
v prírode vrátené do
ŠR v 2020/

Ministerstvo
vnútra
OU odbor
životného
prostredia
Ministerstvo
dopravy
Implementačná
agentúra
OÚ MI

Bežné – REGOB, Register adries
Bežné - ŽP

245,04

245,04

65,36

0

0
65,36
/ vrátené do ŠR
2021/

Bežné - CD
Bežné – terénna sociálna práca
Bežné - voľby

29,72

29,72

0

21.204,79

21204,79

0

1228,78

978,32

250,46
/ vrátené do ŠR
v 2020/

Bežné – HN, AČ, RP, OP,

UPSVaR

14.395,39

9.565,39

4.830,00
/ vrátené do ŠR
v 2021/

Štatistický
úrad SR
Ministerstvo
vnútra

Bežné – sčítanie domov
Bežné - COVID

1.496

1.496

0

3.424,41

3.424,41

0

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Ložín – spoločný DHZ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

138,67

138,67

0

-4-

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
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Obec neprijala žiadne prostriedky od VUC

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva nemala schválený programový rozpočet.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2020.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Napr.:
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 23.120,38 EUR zo
zostatku finančných operácií
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