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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 vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2019 uznesením č 79/2019.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 30.1.20200 uznesením č.6/2020

-

druhá zmena schválená dňa 11.8.2020 uznesením č.23/2020

-

tretia zmena schválená dňa 30.9.2020 . uznesením č.35/2020

-

štvrtá zmena schválená dňa 30.9.2020 uznesením č.40/2020

-

piata zmena schválená dňa 7.12.2020 uznesením č. 48/2020

-

šiesta zmena schválená dňa

19.2.2021 uznesením č. 5/2021

Rozpočet obce k 31.12.2020

Schválený rozpočet

Príjmy celkom

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
príjmov/ čerpanie
výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1 285 067,00

1 330 966,00

1 322 414,24

99,36%

1 240 801,00

1 240 960,00

1 231 968,05

99,28%

0,00

701,00

701,00

100,00%

41 266,00

76 478,00

76 062,53

99,46%

3 000,00

12 827,00

11 042,66

86,09%

0,00

0,00

2 640,00

-

1 285 067,00

1 330 966,00

1 259 689,85

94,64%

600 463,00

599 479,00

534 105,15

89,09%

5 500,00

21 050,00

21 110,93

100,29%

62 000,00

65 000,00

62 793,51

96,61%

617 104,00

638 446,00

634 876,74

99,44%

0,00

6 991,00

6 623,52

94,74%

0,00

0,00

180,00

-

0,00

0,00

62 724,39

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Bežné príjmy - ZŠsMŠ J.Hetényiho s VJM
Finančné príjmy - ZŠsMŠ J.Hetényiho s
VJM
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Bežné výdavky-ZŠsMŠ J.Hetényiho s VJM
Kapitálové výdavky-ZŠsMŠ J.Hetényiho s
VJM
Finančné výdavky-ZŠsMŠ J.Hetényiho s
VJM
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 330 966,00

Skutočnosť k 31.12.2020
1 322 414,24

% plnenia
99,36%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 330 966,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v
sume 1 322 414,24 EUR, čo predstavuje 99,36% plnenie.
1. Bežné príjmy obce
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 240 960,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 231 968,05

99,28 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 240 960,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1 231 968,05 EUR, čo predstavuje 99,28 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
601 200,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

598 032,51

99,47 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19 bola krátená oproti pôvodne schválenému rozpočtu o sumu 20 001,9 EUR.
Zo strany MF SR bola daná ponuka na poskytnutie návratnej finančnej pomoci na základe ktorej
bola vykonaná úprava rozpočtu na rok 2020.
Z predpokladanej finančnej čiastky upraveného rozpočtu v sume 451 200,00 EUR z výnosu dane
z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 449 998,10 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,73 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 115 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 115 601,16 EUR,
čo predstavuje plnenie na 100,52 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 99 155,23
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 16 361,93 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume
84,00 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 2 286,27 EUR za nedoplatky z minulých
rokov. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 27 287,23 EUR.
Daň za psa 1 333,65 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva 206,00 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 30 893,60 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
114 940,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

112 673,90

98,03 %
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 86 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 86 157,81 EUR, čo
je 99,84 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0,00 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 5 259,31 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 80 898,50 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 32 010,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 32 254,53 EUR, čo
je 100,76 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
27 010,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

28 369,62

105,03 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 27 010,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
28 369,62 EUR, čo predstavuje 105,03 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 524 820,00
521 261,64 EUR, čo predstavuje 99,32 % plnenie.
Poskytovateľ
KŠU
KŠU
KŠU
KŠU
MV SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR
MŽP SR
MV SR
MV SR
MV SR
ÚPSVaR
MV SR
EF SR

Suma v EUR
470 223,00
4 032,00
3 217,00
1 336,00
3 000,00
20 358,43
116,20
200,00
492,69
141,84
2 407,85
48,40
3 352,00
10 260,00
587,80
1 488,43

EUR bol skutočný príjem vo výške

Účel
Na prenesené kompetencie v oblasti školstva
Na vzdelávacie poukazy
Na dopravné
Pre MŠ
Dotácia DHZ
Na stravu žiakov v HN
Na školské potreby pre žiakov v HN
Dotácia na soc. znevýhodnené prostredie
Dotácia na register obyvateľstva
Dotácia na životné prostredie
Dotácia na matriku
Dotácia reg. adries
Dotácia na sčítanie obyvateľov
Dotácia opatera
Transfer voľby
Dotácia environmentálny fond

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom. Výška bežných výdavkov financovaných z grantov a transferov v roku 2020 bola
ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19 a preto neboli v plne vyčerpané.
V roku 2021 boli nedočerpané grandy a tranfery vrátené do štátneho rozpočtu a to:
- na stravné v hmotnej núdze v sume 9 390,00 EUR
- za dopravné v sume 962,35 EUR.
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V roku 2020 sa dočerpal aj zostatok finančných prostriedkov transferov a grantov z roku 2019 vo
výške 13 184,25 eur.

2. Kapitálové príjmy obce:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
701,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

701,00

100,00 %

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 701,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 701,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
V roku 2020 neboli rozpočtované kapitálové granty a transfery. V skutočnosti bola realizovaná
investičná akcia „Detské ihrisko - Lilla park“ aj z kapitálového grantu poskytnutého ešte v roku
2019 nakoľko z celkovej hodnoty 10 548,00 EUR bolo pokrytých 8 000,00 EUR z kapitálového
grantu.
3. Príjmové finančné operácie obce:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
76 478,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

76 062,53

99,46 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 76 478,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 76 062,53EUR, čo predstavuje 99,46 % plnenie.
V roku 2020 bola prijatá návratná finančná 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 v sume
24 824 EUR schválená obecným
zastupiteľstva dňa 25.9.2020 uznesením č: 35/2020.
Poskytnutú finančnú výpomoc z MF SR vo výške 24 824,00 EUR obec by mala splácať
v štyroch rovnakých ročných splátkach v rokoch 2024 – 2027 a to do 31. októbra príslušného
roka.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 10/2020 zo dňa 14.5.2020 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 38 539,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 36 185,20 EUR.
V roku 2020 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume
8000,00 EUR
4. Príjmy ZŠsMŠ J.Hetényiho s VJM:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
12 827,00

Skutočnosť k 31.12.2020
11 042,66

% plnenia
86,09 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 12 827,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
11 042,66 EUR, čo predstavuje 86,09 % plnenie.
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Príjmové finančné operácie ZŠsMŠ J.Hetényiho s VJM:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

2 640,00

-

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 330 966,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

1 259 689,85

94,64 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 330 966,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 1 259 689,85 EUR, čo predstavuje 94,64 % čerpanie.
1. Bežné výdavky obce:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
599 479,00

Skutočnosť k 31.12.2020

534 105,15

% čerpania

89,09 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 599 479,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 534 105,15 EUR, čo predstavuje 89,09 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 199 314,00 EUR EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
172 182,39 EUR, čo je 86,39 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, verejného poriadku a bezpečnosti, verejných priestranstiev, ochrany životného
prostredia, bývania a občianskej vybavenosti, zdravotníctva, kultúry, športu, cintorína
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych
subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 70 664,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
68 205,27 EUR, čo je 96,52 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 279 009,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
248 753,85 EUR, čo je 89,16 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
2. Kapitálové výdavky obce:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
21 050,00

Skutočnosť k 31.12.2020
21 110,93

% čerpania
100,29 %
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 21 050,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 21 110,93 EUR, čo predstavuje 100,29 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výstavba verejného osvetlenia v cintoríne
Z rozpočtovaných 5 250,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 5 249,38 EUR,
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
b) Výstavby detského ihriska „Lilla-park“ so spoluúčasťou obce
Z rozpočtovaných 10 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 10 548,00
EUR, čo predstavuje 101,92 % čerpanie.
Výška výdavkov financovaných z prostriedkov obce je 2 548,00 EUR.
c) Kúpa 2 malieb rodáka obce Erdőssy Béla a to:
- Jazero Piri - Piri Tó , 85 x 115 cm , olejomaľba na platne, hodnota
800,00 EUR,

-

Starý dvor - Öreg udvar, 80 x 110 cm, olejomaľba na platne, hodnota 400,00 EUR.

d) Projektová dokumentácia-Rozšírenie verejného vodovodu
Z rozpočtovaných 3 840,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 3 840,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie obce:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
65 000,00

Skutočnosť k 31.12.2020
62 793,51

% čerpania
96 60 %

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 65 000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 62 793,51 EUR, čo predstavuje 96 60 % čerpanie.
4. Výdavky ZŠsMŠ J.Hetényiho s VJM:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
638 446,00

Skutočnosť k 31.12.2020
634 876,74

% čerpania
99,44%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 645 437,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 641 680,26 EUR, čo predstavuje 99,44 % čerpanie.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
6 991,00

Skutočnosť k 31.12.2020
6 623,52

% čerpania
94,74 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 6 991,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 6 623,52 EUR, čo predstavuje 94,74 %čerpanie.
Jedná sa o nasledovné nákupy:
- Automobil VOLKSWAGEN CADDY,
- Umývací stroj T1215-DP v školskej jedálni pri ZŠ.
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Finančné operácie výdavkové
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
0,00
180,00

% čerpania
-

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

1 243 010,71

z toho : bežné príjmy obce

1 231 968,05

bežné príjmy RO

11 042,66

Bežné výdavky spolu

1 168 981,89

z toho : bežné výdavky obce

534 105,15

bežné výdavky RO

Bežný rozpočet

634 876,74

PREBYTOK

Kapitálové príjmy spolu

701,0

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

27 734,45

z toho : kapitálové výdavky obce

21 110,93

kapitálové výdavky RO

6 623,52

SCHODOK

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku HČ
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií

PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku HČ

Upravené hospodárenie obce

74 028,82
701,00

z toho : kapitálové príjmy obce

Kapitálový rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

-27 033,45
46 995,37
10 352,35
36 643,02
21 054,53
3 737,72

17 316,81
1 243 711,71
1 196 716,34
46 995,37
10 352,35
36 643,02

Prebytok rozpočtu v sume 46 995,37 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 10 352,35 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
36 643,02 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 10 352,35 EUR, a to na :
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume
9 390,00 EUR
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-

dopravné

962,35 EUR.

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

36 643,02 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 prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.6 zo dňa 30. 1. 2020 spoluúčasť
na financovaní detské ihriska „Lilla-Park“
- uznesenie č. 40 zo dňa 30. 9. 2020 obstaranie
verejného osvetlenia cintorína
- ostatné úbytky – splátky úverov
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
38 097,36
28 942,22

2 548,00
5 249,38
21 216,00
38 026,20

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
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky /narodenie dieťaťa /
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
323,12
1 887,23
0,00
1 200,00
0,00
100,00
910,35

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu bytových objektov a spol. priestorov
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
9 368,68
10 173,28
6 163,58
13 378,38
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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
4 661 314,53
4 520 756,18
4 139 697,18
4 301 357,44
0,00
4 139 697,18
0,00
517 294,07

3 760,00
4 297 597,44
0,00
216 070,70

0,00
320 378,50
0,00
80 465,16
116 450,41
0,00
0,00
4 323,28

0,00
10 366,47
0,00
63 787,04
141 897,19
20,00
0,00
3 328,04

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
4 661 314,53
4 520 756,18
2 611 002,85
2 582 649,55
0,00
0,00
2 611 002,85
867 471,91

0,00
0,00
2 582 649,55
818 788,38

1 680,00
13 184,25
662 044,31
65 434,26
125 129,09
1 182 839,77

1 680,00
0,00
665 039,85
23 331,53
128 737,00
1 119 318,25

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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu (NFV)
- bankám

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

4 773,68
10 035,83
6 957,38
1 564,64
24 824,00
103 913,00

z toho v lehote
splatnosti

4 773,68
10 035,83
6 957,38
1 564,64
24 824,00
103 913,00

z toho po lehote
splatnosti

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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- štátnym fondom (ŠFRB)
- ostatné záväzky
- rezervy
Záväzky spolu k 31.12.2020

633 151,09
910,35
1 680,00
787 809,97

633 151,09
910,35
1 680,00
787 809,97

0,00
0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2020
Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

Nákup traktoru
Rekult. skládky

39 732,00 €
110 753,00 €

9 936,00 €
11 280,00 €

84,61 €
563,64 €

15 720,00 €
88 193,00 €

Veriteľ

VÚB a. s.
VÚB a. s.

Rok
splatnosti

2022
2028

Obec uzatvorila v roku 2008 Zmluvu o úvere na rekultiváciu skládky tuhého komunálneho
odpadu ako aj Zmluvu o úvere na nákup traktoru. Úvery sú dlhodobé, splátky istiny a úrokov sú
mesačné.
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::
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy ZŠsMŠ J. Hetényiho s VJM
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019*
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020**
Zostatok istiny k 31.12.2020**
128 737,00

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019*
1 260 286,91

1 248 824,83
11 462,08
1 260 286,91
103 913,00
24 824,00
633 151,09
761 888,09
633 151,09
633 151,09
128 737,00
§ 17 ods.6 písm. a)

10,21 %

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:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy ZŠsMŠ J. Hetényiho s VJM
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019

1 248 824,83
11 462,08
1 260 286,91

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
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:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

450 848,31
45 000,00
495 848,31
764 438,60

0,00
21 216,00
37 839,79
0,00
2 338,20
8 561,10
0,00
69 955,09

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

69 955,09

764 438,60

9,15 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
3

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce.
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie
- bežné výdavky na všeobecne prospešnú činnosť

-1-

Cirkevné organizácie
FC Okoličná na Ostrove
Dobrovoľný hasičský zbor
Chovateľský a poľovnícky spolok Perdix
Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány Komárno

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

1 000,00 €
21 650,00 €
1 600,00 €
700,00 €
100,00 €

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

1 000,00 €
19 150,00 €
1 600,00 €
700,00 €
100,00 €

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0,00 €
2 500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2015
o dotáciách.
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9. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2020.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 36 643,02
EUR.
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