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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. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako nulový a finančné operácie ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019  uznesením č. 66/2019. 

Zmeny rozpočtu: Rozpočtové opatrenia za rok 2020: 

 

Poradové 

číslo zmeny 

rozpočtu 

Dátum zmeny 

rozpočtu 

rozpočtovým 

opatrením 

Schválené  Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená 

uznesením číslo – rozpočtové opatrenie podľa § 14 

ods.2písm. a/b/c/ 

1/2020 30.04.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

  

Uznes.  92/2020    

2/2020 30.04.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes.  92/2020    

3/2020 30.04.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes. 92/2020     

4/2020 30.04.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes.  92/2020     

5/2020 04.08.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes. 101/2020    

6/2020 04.08.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes.101/2020     

7/2020 04.08.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes.  101/2020    

8/2020 04.08.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes.  101/2020   

9/2020 04.08.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes. 101/2020   

10/2020 04.08.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes. 101/2020   

11/2020 04.08.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

  

Uznes.  101/2020    

12/2020 04.08.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes.  101/2020    

13/2020 04.08.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes. 101/2020     
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14/2020 04.08.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes.  101/2020     

15/2020 04.08.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes. 101/2020   

16/2020 04.08.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes. 101/2020      

17/2020 04.08.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes.   101/2020   

18/2020 04.08.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes.  101/2020  

19/2020 04.08.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes. 101/2020   

20/2020 04.08.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes.  101/2020   

21/2020 04.08.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

  

Uznes.  101/2020   

22/2020 04.08.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes.  101/2020    

23/2020 04.08.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes. 101/2020      

24/2020 04.08.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes.  101/2020    

25/2020 28.10.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes. 111/2020      

26/2020 28.10.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes. 111/2020     

27/2020 28.10.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes.   111/2020  

28/2020 28.10.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes.  111/2020   

29/2020 28.10.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes. 122/2020    

30/2020 31.12.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes.  101/2020   

31/2020 31.12.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

  

Uznes.  122/2020    

32/2020 31.12.2020 Schválené starostom 

obce- zobraté na 

vedomie 

 

Uznes.  122/2020    
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Rozpočet obce k 31.12.2020  

 

 

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 74 280,00 89 094,00 82 243,43 92,31 

z toho :     

Bežné príjmy 74 280,00 82 915,00 76 243,43 91,95 

Kapitálové príjmy     

Finančné príjmy  6 179,00 6 000,00 97,10 

Výdavky celkom 74 280,00 84 074,00 80 808,23 96,12 

z toho :     

Bežné výdavky 69 280,00       72 468,00 69 202,67 95,49 

Kapitálové výdavky  6 606,00 6 605,56 99,99 

Finančné výdavky 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0,00 5020,00 1435,20 28,65 

 

 

 

 

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 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

89 094,00 82 243,43 92,31 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 89094,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

82243,43 EUR, čo predstavuje  92,31 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

82 915,00 76 243,43 91,95 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 82915,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

76243,43 EUR, čo predstavuje  91,95 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

70 288 64 863,22 92,28 
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Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

 

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 44720,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 43253,95 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 96,72 %. 

V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID – 19, čo predstavuje sumu 2386,00 EUR. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 23830,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 19 886,27 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 83,45 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13541,22 EUR a 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 6345,05 EUR. K 31.12.2020 za rok 2020 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4.827,09 €. 

 

Daň za psa  - 105,00 EUR .Obec eviduje na neuhradených pohľadávkach za psa k 31.12.2020 

sumu  14 €. 

 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – 1.618,00 EUR, neuhradené 

pohľadávky k 31.12.2020 činili sumu 448,84 €. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

2758,00 1887,49 68,44 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 1 313,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 761,90 EUR, čo je 

58,03 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z úhrad za vydobyté nerasty v sume 267,50 

EUR, z prenajatých pozemkov v sume 133,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov v sume 361,40 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1 444,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 125,59 EUR, čo je 

77,95 % plnenie.  Uvedený príjem predstavuje príjem z ostatných poplatkov v sume 319,00 €, 

poplatky a platby za predaj výrobkov v sume 180,83 €, poplatky a platby za stravne v sume 

625,76 €. 

 

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí 

Z rozpočtovaných 1 € bolo skutočné plnenie 0. 

  

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

430,00 62,13 14,45 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 430,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 62,13 

EUR, čo predstavuje 14,45 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  
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d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 9439,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 9430,59 

EUR, čo predstavuje 99,91% plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 1228,78 voľby do NR SR 

ÚPSVaR Michalovce 2822,92 chránená dielňa § 60 

ÚPSVaR Michalovce  4175,29 paragraf 54  - Cesta na trh práce2 

Okresný úrad Košice 18,24 dotácia na životné prostredie 

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 63,36 hlásenie pobytu občanov-REGOB 

Ministerstvo vnútra SR Bratislava 18,00 register adries 

Ministerstvo vnútra SR Bratislava 1064,00 Sčítanie domov a bytov 2021 

Ministerstvo vnútra SR Bratislava 40,00 Skladník CO 

Spolu 9430,59  

 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

0,00 EUR.  

 

Obec v roku 2020 neprijala žiadne kapitálové príjmy. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

6179,00 6000,00 97,10 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 6179,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 6000,00 EUR, čo predstavuje 97,10 % plnenie.  

V roku 2020 boli použité: 

nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2019 v sume  6.000 EUR na kapitálové výdavky na akciu  

rekonštrukcia modernizácia budovy obecného úradu. 

 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Obec nemá žiadne rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou. 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

 

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19. 
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Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

84 074,00 80 808,23 96,12 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 74280,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 87071,00 EUR, čo predstavuje  96,12 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

72 468,00                   69 202,67                95,49 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 72468,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 69202,67 EUR, čo predstavuje  95,49 % čerpanie.  

 

Rozbor významných podpoložiek bežného rozpočtu:  

0111 Výkonné a zákonodarné orgány 
0111 611 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 27762,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 

27647,63 EUR, čo je 99,99  % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ. 

Významná podpoložka mzdy a platy obecného úradu vo výške 27503,63 EUR. 

0111 614 Odmeny 

Z rozpočtovaných 436,00 EUR bolo skutočné čerpanie  k 31.12.2020 v sume 435,77 EUR, čo je 

99,95 % čerpanie. 

0111 620 Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 10941,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2020 v sume 

10936,69  EUR, čo je 99,99 % čerpanie.  

Medzi významnú podpoložku poistného patrí poistné na starobné poistenie z rozpočtovaných 

4399,00 EUR bolo skutočne čerpanie 4398,20 EUR, čo je 99,98%. 

 

 

0111 630 Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 14803,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2020 v sume 

13871,42 EUR, čo je 93,71 % čerpanie. Významnou  podpoložkou je všeobecný materiál, ktorý 

bol zakúpený na rekonštrukciu budovy OcÚ. K ostatným  prevádzkovým výdavkom  OcÚ patria    

cestovné, energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, PHM, 

reprezentačné, softvérové vybavenie PC, školenia, poistné , stravovanie, odmeny poslancov OZ 

a všeobecné služby. 

Medzi významnú podpoložku tovarov a služieb patrí : 

0111 632001 Energie, kde bolo z rozpočtovaných 1694,00 EUR skutočne čerpanie 1693,11 

EUR, čo je 99,95 % čerpanie. 

0111 633006 Všeobecný materiál, kde bolo z rozpočtovaných 3176,00 EUR skutočne čerpanie 

3175,57 EUR, čo je 99,99% čerpanie.  

Výšku všeobecného materiálu ovplyvnilo nákup materiálu použitého pri rekonštrukcii budovy 

OcÚ 

0111 637004 Všeobecné služby, kde bolo rozpočtovaných 2959,00 EUR, skutočné čerpanie 

2958,18, čo je 99,97 %. 

0111 640 Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 400,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2020 v sume 355,29 

EUR, čo predstavuje 78,95 % čerpanie. 

Medzi významnú podpoložku patrí: 
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0111 642006 Na členské príspevky, kde bolo z rozpočtovaných 450,00 EUR skutočne čerpanie 

355,29 EUR, čo je 78,95 % čerpanie. 

 

0112 Finančné a rozpočtové záležitosti 
0112 630 Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 700,00 EUR bolo skutočne čerpanie 699,07 EUR, čo je 99,87 % 

čerpanie. 

Medzi významnú podpoložku patrí: 

0112 637012  Poplatky a odvody, kde bolo z rozpočtovaných 250,00 EUR skutočne čerpanie 

249,07  EUR, čo je 99,63 % čerpanie. 

0112 637004  Všeobecné služby – audit, kde bolo z rozpočtovaných 450,00 EUR skutočne 

čerpanie 450,00 €, čo je 100% čerpanie. 

 

0160 Všeobecne verejné služby inde neklasifikované 
Z rozpočtovaných výdavkov 1090,00 EUR bolo skutočne čerpanie 1085,48 EUR, čo je 99,59 % 

čerpanie. 

Medzi významnú podpoložku patrí: 

0160 614 odmeny členom a zapisovateľke vo voľbách do NR SR 2020. 

Z rozpočtovaných výdavkov na odmeny a príspevky, cestovné náhrady, v ktorých je zahrnuté 

stravné členov a zapisovateľky okvk vo voľbách do NR SR 2020  v sume 679,00 EUR bolo 

skutočné čerpanie v sume 678,32 EUR, čo je 99,90 %. 

0160 630 Tovary a služby 

Patria sem výdavky na voľby, a to z rozpočtovaných 411,00 EUR bolo skutočne čerpanie 407,16 

EUR, čo je 99,07 % čerpanie. 

 

0170 Transakcie verejného dlhu  
0170 651 Splácanie úrokov v tuzemsku 

Medzi významnú podpoložku patrí: 

0170 651002 Banke a pobočke zahraničnej banky, kde bolo z rozpočtovaných 590,00 EUR 

skutočne čerpanie 551,69 EUR, čo je 93,51 % čerpanie. 

 

 

 

0320 Ochrana pred požiarmi  
0320 630 Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 57,00 EUR bolo skutočne čerpanie 51,30 EUR, čo je 90,00 % čerpanie. Ide 

podpoložku  

0320 637004 Všeobecné služby. 

 

0412 Všeobecná pracovná oblasť   
0412 611 Tarifný plat 

Z rozpočtovaných 4017,00 EUR bolo skutočne čerpanie 4010,41 EUR, čo je 99,84 % čerpanie.  

0412 620 Poistné a príspevky do poisťovní 

Z rozpočtovaných 1.481,00 EUR, bolo skutočné čerpanie 655,49 EUR, čo je 44,26 % čerpanie. 

Jedná sa o mzdy a odvody za zamestnanca, ktorého obec zamestnáva formou § 60 - chránená 

dielňa. 

 

0510 Nakladanie s odpadmi   
0510 630 Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 2500,00 EUR bolo skutočne čerpanie 2172,58 EUR, čo je 86,90 % čerpanie. 

Medzi významné podpoložky patrí: 

0510 637004 Všeobecné služby- vývoz TKO, kde bolo z rozpočtovaných 2500,00 EUR skutočne 

čerpanie 2172,58  EUR, čo je 86,90 % čerpanie. 
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0620 Rozvoj obcí 
0620 611 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 4489,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 4363,57 

EUR, čo je 97,20 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov na § 54 – formou 

projektu- Cesta na trh práce. 

0620 620 Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 1739,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2020 v sume 1669,05  

EUR, čo je 95,98 % čerpanie.   

0620 630 Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 170,00 EUR bolo skutočne čerpanie 20,00 EUR, čo je 11,76 % čerpanie.  

 

0640 Verejné osvetlenie 
0640 630 Tovary a služby 

Z rozpočtovaných  700,00 EUR bolo skutočne čerpanie 576,00 EUR, čo je 82,29 % čerpanie. 

Jedna sa o významnú  podpoložku 0640 632001 energie.  

 

0820 Kultúrne služby   
0820 637 Služby 

Z rozpočtovaných 500,00 EUR bolo skutočne čerpanie 114,57 EUR, čo je 22,91 % čerpanie. 

Jedna sa o podpoložku 637002 Konkurzy a súťaže. 

- MDD, Deň úcty k starším, Mikuláš 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

6 606,00                   6 605,56                99,99 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 6606,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 6605,56 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.  Z toho 6000 € z dotácie a 605,56 € 

z vlastných prostriedkov. 

 

 

Medzi významné podpoložky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Rekonštrukcia modernizácia budovy Obecného úradu. 

Z rozpočtovaných  6606,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 6605,56 EUR, 

čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

5000,00 5000,00 100 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 5000,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 5000,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 5000,00 EUR na splácanie istiny z prijatých 

úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 5000,00 EUR, čo predstavuje 100 %.  

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
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Obec nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou. 

 

 

 

 

 

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 76243,43 

z toho : bežné príjmy obce  76243,43 

Bežné výdavky spolu 69202,67 

z toho : bežné výdavky  obce  69202,67 

Bežný rozpočet 7040,76 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 6605,56 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  6605,56 

Kapitálový rozpočet  -6605,56 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 435,20 

Vylúčenie z prebytku -1064,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -628,80 

Príjmové finančné operácie 6000,00 

Výdavkové finančné operácie  5000,00 

Rozdiel finančných operácií 1000,00 
PRÍJMY SPOLU   82243,43 

VÝDAVKY SPOLU 80808,23 

Hospodárenie obce  1435,20 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ -1064,00 

Upravené hospodárenie obce 371,20 

 

     Konečný stav v pokladni k 31.12.2020 bol  48,93 €. Stav na účte peniaze na ceste : 0  €. Stav 

finančných prostriedkov na bankových účtoch celkom okrem účtu sociálneho  rezervného  

a dotačného účtu   činil výšku 320,27 €. Celkom 369,20 €. + 2 € zo SF, ktoré obec nepreviedla 

na vlastný bankový účet. Spolu: 371,20 €. 

 

Rozpis konečných zostatkov na bankových účtoch k 31.12.2020, ktoré vstupujú do výsledku 

hospodárenia v celkovej sume :                             

221 BU1  - bežný účet Prima                                         320,27 €  

221SF – bankový účet SF vlastné:                                     2,00 € 

                     

Obec okrem toho k 31.12.2020 disponovala aj ostanými finančnými prostriedkami na 

nasledovných účtoch: 

221BU11 – bankový účet –dotácia                                 1.064,00 € 

221 RF – bankový účet rezervného fondu                        407,46 € 

221SF -  bankový účet sociálneho fondu                           600,05 € - 2 € /vlastné/=598,05 €    
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------------------------------------------------------------------------------------          

Spolu:                                                                              2.391,78  €             

 

Celkový stav na bankových účtoch k 31.12.2020 činil sumu    2.391,78  €. 

 

Komentár k výsledku hospodárenia: 

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 435,20 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  1.064 EUR  po úprave schodok bol v rozpočtovom roku 

2019 vysporiadaný : 

- z finančných operácií  v sume  628,80 EUR. 

 

Zostatok finančných operácií v sume 371,20 EUR 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 navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 371,20 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  1.064 EUR, a to na : 

prenesený výkon v oblasti sčítania domov a bytov v sume 1.064 €. 

 

 

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

371,20 EUR.  

 

 

             

       Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b)a c) a § 10 ods.3 

písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

a podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 

štátne fondy, obce a VÚC. Podľa  nich prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi 

príjmami a výdavkami rozpočtu obce, schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi 

príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu obce sa chápu bežné 

príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový 

rozpočet), súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce nie sú finančné operácie. 
 

 

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. 
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Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  228,46       

Prírastky – zo zostatku z finančných operácii 

z roku 2019 

  

179,00      

Úbytky    0 

KZ k 31.12.2020 407,46       

 

Peňažný fond 

 

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

 

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 1041,04   

Prírastky - povinný prídel -  0,60 %                    191,27                                     

Úbytky   - stravovanie                     507,80   

               - regeneráciu PS              114,10    

KZ k 31.12.2020 613,41 

 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv  

 

Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 

Z.z. v z.n.p..  

 

Fond rozvoja bývania  

 

Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p.. 

 

 

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 808681,59 807000,58 
Neobežný majetok spolu 800627,93 803437,49 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 751838,63 754648,19 
Dlhodobý finančný majetok 48789,30 48789,30 
Obežný majetok spolu 7890,69 3561,21 
z toho :   
Zásoby 33,15 18,87 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
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Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  414,98 1073,63 
Finančné účty  7442,56 2468,71 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  162,97 1,88 

 

 

 

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 808681,59 807000,58 
Vlastné imanie  280368,66 284327,02 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy  0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  280368,66 284327,02 
Záväzky 29747,30 19178,38 
z toho :   
Rezervy  450,00 450,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 6000,00 1064,00 
Dlhodobé záväzky 1041,01 613,41 
Krátkodobé záväzky 5256,26 5050,97 
Bankové úvery a výpomoci 17000,00 12000,00 
Časové rozlíšenie 498565,63 503495,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 568,49 568,49 0 

- zamestnancom 2.390,99 2.390,99 0 

- poisťovniam  1.582,65 1.582,65 0 

- daňovému úradu 493,41 493,41 0 

- štátnemu rozpočtu 1.064,00 1.064,00 0 

- štátnym fondom 0 0 0 

- sociálnemu fondu 613,41 613,41 0 

- iné záväzky  15,43 15,43 0 
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- rezervy 450,00 450,00 0 

- voči bankám 12.000 12.000 0 

Záväzky spolu k 31.12.2019 19.178,38 19.178,38 0 

 

Stav úverov k 31.12.2020  

 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2020 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2020 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 
splatnosti 

 

 

Prima banka a.s. 

Municioálny 

úver 

UNIVERZÁL 

 

20000,00 

 

5000,00 

 

551,69 

 

12000,00 

 

2022 

 

Obec má prijatý dlhodobý bankový úver a to na základe uzatvorenej úverovej zmluvy č. 

22/022/12 zo dňa 30.08.2012 z Dexia banky toho času Prima banky. Úver bol použitý na 

dokončenie viacúčelovej budovy v obci Sejkov. 

 Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022 , splátky istiny sú raz ročne – plánované od roku 

2019, splátky  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: 

82.180,30 

- skutočné bežné príjmy obce  82.180,30 

- skutočné bežné príjmy RO  0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 82.180,30 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho: 12.000 

- zostatok istiny z bankových úverov 12.000 
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- zostatok istiny z pôžičiek 0 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 0 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie 

projektov EÚ 

0 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 0 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 12.000 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:   0 

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 0 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ                    0                        

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy 

dlhu obce 

                                                                           

0 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020 12.000 

 

Zostatok istiny k 31.12.2020 

po vylúčení 

Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019 

§ 17 ods. 6 písm. a) 

 

12.000 82.180,30                     14,60% 

 

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

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:  

82.180,30 

- skutočné bežné príjmy obce  82.180,30 

- skutočné bežné príjmy RO  0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 82.180,30 

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:                                       

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 2.869,40 
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- dotácie zo ŠR 7.392,55 

- dotácie z MF SR  0 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín 0 

- účelovo určené peňažné dary  0 

- dotácie zo zahraničia 0 

- dotácie z Eurofondov  0 

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené dotácie 

: 

                                      

10.261,95 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*                                      

71.918,35 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného 

splatenia:  

0 

- 821004 0 

- 821005 5.000 

- 821007 0 

- 821009 0 

Úroky:  

- 651002 551,69 

- 651003 0 

- 651004 0 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** 5.551,69                                         

 

Suma ročných splátok 

vrátane úhrady výnosov za 

rok 2020** 

Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

5.551,69 71.918,35                  7,72% 

 

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

Celková výška dlhodobých úverových záväzkov dosahuje úroveň  14,60 % skutočných bežných 

príjmov za predchádzajúci rok  pre splnenie zákonných pravidiel prijatia návratných zdrojov 

financovania, čo neprekračuje  60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka. Taktiež bola splnená aj druhá zákonná podmienka v zmysle § 17  ods. 6 

písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. a to suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane 

úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročila 
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25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. V obci Sejkov je to 

7,46 %. 

  

    Záväzky k 31.12.2020 obec eviduje v celkovej výške spolu 18114,97 € všetky v  lehote 

splatnosti. Počet obyvateľov k 31.12.2020 bol 184. Dlhové zaťaženie na 1. obyvateľa obce 

k 31.12.2020 z celkových záväzkov predstavuje sumu  98,45 €. 

 

     Obec neuzatvorila v r. 2020  žiadne lízingové  zmluvy ani nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu 

o poskytnutí úveru či pôžičky. 

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2019 neposkytla žiadne dotácie v súlade so VZN č. 2/2010 o dotáciách právnickým 

osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 

  

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) 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. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Obec nemá  zriadené a založené žiadne právnické osoby 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
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        - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 

MVSR Dotácia na ŽP-bežné 18,24        18,24        0,00 

MV SR Voľby NR SR-bežné 1228,78 1228,78 0,00 

MV SR Register adries-bežné 18,00 18,00 0,00 

MV SR Hlásenie pobytu občanov – REGOB-

bežné 

63,36 63,36 0,00 

ÚPSVaR chránená dielňa § 60-bežné 2822,92 2822,92 0,00 

ÚPSVaR  paragraf 54  - Cesta na trh práce2-bežné 4175,29 4175,29 0,00 

MVSR Dotácia –skladník CO - bežné 40,00 40,00 0,00 

MV SR SODB 2021-bežné 1064,00 0,00 1064,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

žiadne 0,00 0,00 0,00 

 

 
 

Obec  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

žiadne 0,00 0,00 0,00 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

žiadne 0,00 0,00 0,00 

 

f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

žiadne 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 



                                                                      20 

žiadne 0,00 0,00 0,00 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu    

      
Obec za rok 2020 zostavila viacročný rozpočet bez programov a podprogramov a to na základe 

prijatého uznesenia  č. 66/2019 zo dňa 11.12.2019. Obec v zmysle zásad hospodárenia 

s finančnými prostriedkami č. 1/2018 schválených OZ uznesením č. 8/2018 zo dňa 23.03.2018, 

zostavuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry. Z uvedeného dôvodu návrh 

záverečného účtu neobsahuje hodnotenie plnenia programov rozpočtu a ani hodnotiacu správu 

plnenia programového rozpočtu. 

 

13. Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k 

návrhu Záverečného účtu za rok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií za rok 2020 v sume 

371,20 € na tvorbu rezervného fondu. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie upravený schodok rozpočtového hospodárenia  za rok 

2020 vo výške 628,80 EUR vysporiadaný z finančných operácií. 

 


