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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. Celkový rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Z toho bežný
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Do príjmových finančných operácií bolo zahrnuté čerpanie rezervného fondu, zostatok
nevyčerpaných dotácií z predošlých rokov, prijaté finančné zábezpeky a prijatá návratná
finančná výpomoc z MF SR:
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bez programovej štruktúry bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa
16.12.2019 uznesením č.88/9/2019.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 4. 5. 2020 uznesením č.15/2/2020
- druhá zmena schválená dňa 30.6. 2020 uznesením č. 28/3/2020
- tretia zmena schválená dňa 18.11.2020 uznesením č. 75/7/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2020 uznesením č. 87/8/2020
- piata zmena zobratá na vedomie dňa 8.4.2021. uznesením č. 32/3/2021
Rozpočet obce k 31.12.2020
Schválený
rozpočet
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
po poslednej
zmene

2 175 240

1 614 747,71

1 138 721
1 036 519
0
2 175 240

1 156 093,15
271 684.00
186 970,56
1 442 510,24

1 138 721
1 020 259
16 260
0

1 156 093,15
267 012,57
19 404,52
172 237,47

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek je prílohou Záverečného účtu.
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
1 614 747,71
1 620 697,51
100,37
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 614 747,71 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 1 620 697,51 EUR, čo predstavuje 100,37 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
1 156 093,15
1 126 842,55
97
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 156 093,15 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1 126 842,552 EUR, čo predstavuje 97 % plnenie.
a) daňové príjmy (EK 110, 120, 130)
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
681 350,96

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

670 836,65

98

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (EK 110) 499 729,43 €
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 499 125,96 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 499 729,43 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,12 %.
Daň z nehnuteľností (EK 120) 101 240,68 €
Z rozpočtovaných 111 280 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 101 240,68 EUR, čo
predstavuje plnenie na 90,98 %.
Príjmy dane z pozemkov fyzických osôb (FO) boli v sume 9 515,48 EUR a právnických osôb
(PO) boli 33 703,82 EUR.
Príjmy dane zo stavieb FO boli 16 532,74 a PO 41 286,56 EUR.
Príjmy dane z bytov boli v sume 202,08 EUR.
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 586,61 EUR.
Dane za tovary a služby (EK 130) 69 866,54,-€
Daň za psa 860,- €
Daň za užívanie verejného priestranstva 392,- €
Daň za nevýherné hracie prístroje 0 €Daň za ubytovanie 1 149,45 €
Daň za jadrové zariadenie 12 769,51 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 54 695,58 € z toho FO 34 095,58 a PO
20 600,- €.
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávku za poplatok za KO vo výške 125 €
b) nedaňové príjmy (EK 210, 220)
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
138 998,96

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

121 514,62

87,42
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Príjmy z vlastníctva majetku (EK 210) 9 988,29 €
Z rozpočtovaných 17 440 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 9 988,29 EUR, čo je
57,27 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 141,43
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 9 846,86 EUR.
Administratívne poplatky, iné poplatky a platby za služby (EK 220) spolu 0 €
Administratívne poplatky - správne poplatky (EK221) 6 316,- €
Z rozpočtovaných 7 344,- bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6 316 EUR, čo je 86 %
plnenie.
Platby za porušenie predpisov (EK 222) 2 316 €
Z rozpočtovaných 2 316 € bolo skutočné plnenie príjmov za porušenie predpisov vo výške 2 316
€.
Platby za poskytnuté služby (EK 223) 102 894,33 €
Z rozpočtovaných 111 898,96 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 102 894,33 EUR,
čo je 91,95 % plnenie. Ide o vývoz fekálií, miestny rozhlas, predaj monografie obce, kultúrne
služby, za recyklovaný TKO, stravné v školských jedálňach a ZOS, pokuty za opatrovateľskú
službu v obci, sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby.
c) iné nedaňové príjmy (EK 240, 290)
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
9 447,06
8 195,11
86,74
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 9 447,06 EUR, bol skutočný príjem vo výške
8 195,11 EUR, čo predstavuje 86,74 % plnenie.
Medzi inými nedaňovými príjmami boli skutočné príjmy v € z:
 vkladov 39,42
 hazardných hier 28,29
 dobropisov el. energie a plynu 1 724,14
 vratiek zdrav. poistenia, stavebného úradu, dane z príjmu 2 461,16
 refundácií el. energie, plynu, vodného, inventára v KD, OcU, ZŠ 3 565,90
 fond opráv 376,20
d) prijaté granty a transfery a dary (EK 310)
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
326 296,17
326 296,17
100
Z rozpočtovaných grantov a transferov 326 296,17 EUR bol skutočný príjem vo výške
326 296,17 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ministerstvo PSVaR
MPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Dobrovoľná hasičská ochranaSR

Suma v EUR
66 768
460
3 121,20
9 750
4 704,91
3 000

Účel
Zariadenie sociálnych služieb
Vitamíny ZOS Corona
Školská jedáleň MŠ – obedy zadarmo
Školská jedáleň ZŠ – obedy zadarmo
Chránená dielňa FKK (Galbavý)
DHZ – PO – hasičský zbor
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Obvodný úrad
Obvodný úrad
Obvodný úrad
ŠU SR
Obvodný úrad
Obvodný úrad
VÚC - Trnava
Min. hospodárstva SR
Krajský školský úrad
UPSVaR
Min.vnútra SR
Environmentálny fond
SK Kovotech s.r.o.
Spolu:

184 393
2 438
2 044
2 211
1 914
1 956
3 500
4 018,51
481,47
783,16
3 332
27,60
448,49
1 239
725,42
600
17 327,07
7 235,07
2 818,27
1 000
326 296,17

Školstvo-ZŠ
Školstvo ZŠ – asistent učiteľa
Učebnice ZŠ
Školstvo - predškoláci MŠ
Školstvo-vzdelávacie poukazy ŠKD
Úhrada nákladov Corona ZŠ
Školstvo- škola v prírode – vrátené
Matrika
Register obyvateľov
Voľby
Sčítanie ľudu
Register adries
Rodinné prídavky
OcU Corona
dotácia na nájom Corona
Čítame radi ZŠ
MŠ mzdy Corona
Corona
TKO – separovaný zber
Finančný dar – nábytok kancel.OcU

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Zostatok dotácie na
ZŠ vo výške 7 303,52 €, zostatok dotácie na sčítanie domov a bytov vo výške 1 749,38 € boli
použité, prípadne vrátené do 31.3.2021, zostatok dotácie na stravu pre deti MŠ a ZŠ vo výške
2 658 € bol vrátený poskytovateľovi. Príspevok na školu v prírode bol vrátený ešte v roku 2020.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
271 684
286 684
105,52
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 271 684 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
286 684 EUR, čo predstavuje 105,52 % plnenie.
a) Príjem z predaja pozemkov a ďalšie kapitálové príjmy (EK 230)
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
181 684

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

196 684

108,25

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

90 000

100

b) Granty a transfery (EK 320)
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
90 000

Z rozpočtovaných 90 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 90 000 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Enviromentálny fond

Suma v EUR
Účel
90 000 Kanalizácia Konopisko
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Spolu:

90 000

3. Príjmové finančné operácie (EK 450)
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
186 970,56
207 170,96
110,80
Z rozpočtovaných 186 970,56 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 207 170,96 EUR,
čo predstavuje 110,80 % plnenie.
Ide o finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov školských jedální vo výške 1 760,40 €,
rezervného fondu obce 112 721,18 €, zostatky dotácií z minulého roka na ihrisko MŠ 8 000€
a 12 000,- € na rekonštrukciu kuchyne KD, zostatok dotácie z envirofondu na nábytok do
miestnej knižnice 4 500,- €, prijatá návratná finančná výpomoc zo ŠR z dôvodu výpadku dane
z príjmov v súvislosti s pandémiou Corona 27 574,- €, prijaté finančné zábezpeky z verejného
obstarávania 38 000,- €, zostatok prostriedkov z potravinového účtu min.r. školských jedální
2 060,43 € a kaucie na obedy jedální 554,95 €
Použitie prostriedkov rezervného fondu obce vo výše 112 721,18 € bolo schválené obecným
zastupiteľstvom dňa 30.6.2020, uznesenie č. 29/3/2020 a uznesenia č. 26/3/2020 na obstaranie
dlhodobého majetku.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 442 510,24

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

1 345 522,04

93,27

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 442 510,24 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 1 345 522,04 EUR, čo predstavuje 93,27 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
1 156 093,15

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

1 071 038,81

92,64

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 156 093,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 1 071 038,81 EUR, čo predstavuje 92,64% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (EK 610)
Z rozpočtovaných výdavkov 514 883,87 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
499 269,92 EUR, čo je 96,96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, hlavného
kontrolóra, pracovníkov OcÚ administratíva aj údržba, kultúrneho strediska, opatrovateľskej
služby, chránenej dielne, pracovníkov školstva a zariadenia opatrovateľskej služby.
b) Poistné a príspevok do poisťovní (EK 620)
Z rozpočtovaných výdavkov 186 435,54 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
172 889,03 EUR, čo je 92,73 % čerpanie.
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c) Tovary a služby (EK 630)
Z rozpočtovaných výdavkov 390 999,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
323 814,68 EUR, čo je 82,81 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné,
ostatné tovary a služby, aj dohody o vykonaní práce.
d) Bežné transfery (EK 640)
Z rozpočtovaných výdavkov 63 454,73 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
74 722,18 EUR, čo predstavuje 117,75 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami (EK 650)
V roku 2020 Obec Krakovany realizovala splátky úrokov z bankového úveru, rozpočtované boli
úroky 320 € skutočne zaplatené 343,- €, čo predstavuje 107,18 % čerpanie.
.
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
2020 po poslednej zmene
320
343
107,18
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
267 012,57

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

254 778,71

95,42

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 267 012,57 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 254 778,71 EUR, čo predstavuje 95,42 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Prípravná a projektová dokumentácia
21 090 €
Z rozpočtovaných 21 090 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 21 090 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
Z toho:
 Zníženie energ. náročnosti KD
1 440,- Prípravná a projekt dok. Konopisko
19 650,-b) rekonštrukcia a modernizácie kuchyne KD
c) ihrisko MŠ
d) Rekonštrukcia a modern.kancelárie OcU
e) Zberný dvor brány a osvelenie,blesk.
f) Spoluúčast rek. A modern. Kuchyňa
g) Prev.prístroj MRozhlas
h) Zariadenia - detské ihrisko OcÚ
i) Detské ihrisko MŠ z vlastných zdr.
j) Kanalizácia Konopisko
k) Nábytok kancelárie OcÚ
l) Rekonštr.a moderniz.kanc.OcU z RF
m) Zastávky SAD aj osvetlenie

12 000,8 000,6 321,47
8 128,52
4 151,1 944,54
8 712,1 360,90 000,11 658,1 586,95
29 917,85
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n) Siete kanlizácie a vody Konopisko

49 908,38

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
19 404,52

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

19 704,52

0

V tom výdavky na splátku dlhodobého úveru, ktorý bol prijatý v r.2019 - dlhodobý termínovaný
úver vo výške 75 580,57 € schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.10.2019, uznesenie č.
62/6/201 a to vo výške 16 560 €, vrátenie finančnej zábezpeky vo výške 3 000 € a vrátenie
kaucie za obedy v MŠ a ZŠ vo výške 144,52 €.

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie spolu (bez FZ a kaucie)
Výdavkové finančné operácie spolu (bez FZ a kaucie)
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku (nevyčerpané dotácie 11 710,90 + FO
376,20 a školské jedálne potravinový účet 2 317,77€)
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v
EUR
1 126 842,55
1 071 038,81
+55 803,74
286 684
254 778,71
31 905,29
87 709,03
-14 404,87
73 304,16
168 616,01
16 560
+152 056,01
1 582 142,56
1 342 377,52
+ 239 765,04
-14 404,87
225 360,17

Prebytok rozpočtu v sume 73 304,16 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 podľa
osobitných predpisov, prostriedky školskej jedálne a fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 14 404,87 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
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 152 056,01 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu.
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Oprava rozpočtového hospodárenia minulých rokov 11 366,08 € navrhujeme použíť na tvorbu
rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za
rok 2020 vo výške 236 726,25 EUR.
Zdôvodnenie:
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 11 710,90EUR,
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
rozpočtovom roku v sume 0,-- EUR,
c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 376,20 EUR (nájomné byty – prečerpanie fondu opráv bolo vyrovnané prevodom
z min.roka).
d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov podľa ustanovenia § 5 ods. 3
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 0 EUR,
e) nevyčerpané (nepoužité) návratné zdroje financovania (úver, pôžička...) podľa
ustanovenia § 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 0 EUR
f) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu
podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 2 317,77 EUR,
g) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume
0 EUR. Obec Krakovany má zriadený samostatný účet v banke.
h) nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 0 EUR,
i) nevyčerpané prostriedky z fondu rozvoja bývania podľa zákona č.182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. v sume 0 EUR,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.Tvorba a použitie prostriedkov 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

Suma v EUR
68 883,68
43 837,50
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Úbytky - použitie rezervného fondu
112 721,18
- krytie schodku rozpočtu
0
- ostatné úbytky
0
KZ k 31.12.2020
0
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
Oprava účtovania ZS z r. –
Prírastky - povinný prídel 1,25 %
- ostatné prírastky – splátky pôžičky
Úbytky
- regeneráciu
- ostatné úbytky – životné jubileá

Suma v EUR
3 543,82
6 314 ,11
6 338,72
66,-

KZ k 31.12.2020

3 453,21

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.. pre dva obecné byty v budove obecného úradu.
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 (drezová batéria, servis kotlov,
plynový sporák, chladnička, práčka)

Suma v EUR
0
376,20
0

KZ k 31.12.2020

376,20

Obec v r. 2020 tvorila fond opráv vo výšeke 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
a čerpanie fondu opráv v roku 2020 nebolo.

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov

KS k 1.1.2020 v EUR
2 645 984,26

ZS k 31.12.2020 v EUR
2 966 552,19

2 448 194,54

2 601 414,90

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

1 937 898,29

2 091 118,65

Dlhodobý finančný majetok

510 296,25

510 296,25

Obežný majetok spolu

180 309,38

349 784,97

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
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Zásoby

3 774,78

3 474,06

Zúčtovanie medzi subjektami VS

1 370,57

1 911,15

0

0

7 563,58

35 744,30

167 600,45

308 655,46

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

17 480,34

15 352,32

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

KZ k 1.1.2020 v EUR
2 645 984,26

ZS k 31.12.2020 v EUR
2 966 552,19

1 455 274,47

1 663 760,55

52 687,91

52 687,91

0

0

1 402 586,56

1 611 072,64

177 960,14

228 613,58

1 500

1 500

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

21 760,40

11 710,9

Dlhodobé záväzky

5 493,82

5 403,21

Krátkodobé záväzky

73 625,35

123 404,90

Bankové úvery a výpomoci

75 580,57

86 594,57

1 012 749,65

1 074 178,06

Časové rozlíšenie

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
- bankám
- Min. .financií-návratná .fin. pomoc

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v
EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po
lehote
splatnosti

21 622,17
34 929,22
22 021,41
5 479,52
11 710,90
59 020,57
27 574,-

21 622,17
34 929,22
22 021,41
5 479,52
11 710,90
59 020,57
27 574,-

0
0
0
0
0
0
0
12

- ostatné záväzky (rezervy, prijaté
preddavky, SF, zábezpeka, prevar.)
Záväzky spolu k 31.12.2020
Stav úverov a výpomocí k 31.12.2020
Výška
Veriteľ
Účel
poskytnuté
ho úveru
Prima banka
Slovensko,
a.s.
Min.financií

Investície,
(viď. nižšie)

75 580,57

46 255,79

46 255,79

0

228 613,58

228 613,58

0

Ročná
splátka
istiny
za rok
2020
16 560

Ročná
splátka
úrokov
za rok
2020
343

Zostatok
úveru
(istiny)
k 31.12.202
0
59 020,57

Rok
splatno
sti
2024

Kompenzácia
27 574
0
0
27 574
2027
Covid 19
Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu s Ministerstvom financií SR o návratnej finančnej
výpomoci na základe Uznesenia vlády SR č,494 z 12.8.2020 a v nadväznosti na rozhodnutie
zastupiteľstva obce o prijatí tejto pomoci uznesením č.64/6/2020 z 28.10.2020 v celkovej výške
27 574 € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID -19. Splatná je v štyroch
ročných splátkach od roka 2024 až 2027 ročne 6 895,- € vždy k 31.10. a bezúročne.
Úver v Prima banka Slovensko, a.s. o termínovanom úvere vo výške 80 000 €, ale čerpanie sa
realizovalo v roku 2019 do výšky 75 580,57 € na:
 zníženie energetickej náročnosti MŠ – výmena kotlov vo výške 38 253,91€,
 dofinancovanie stavby Zberného dvora – spevnené plochy a prístupová komunikácia vo
výške 37 326,66€
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do konca roka 2024.
Splátky úveru sú realizované až od 1.1.2020 mesačne 1 380,- €, taktiež splátky úrokov z úveru.

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. 4/2005 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie:
- bežné výdavky na činnosť
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 – stĺ.3 )
-4-

1.

Občianske združenie SČK

300

300

0

2.

Občianske združenie FKK

12 129,37

12 129,37

0

3.

Občianske združenie mládež futbal

3 000

3 000

0

4.

Občianske združenie Králik

700

700

0

5.

ObZ stolnotenisový klub

1 200

1 200

0

6.

ObZ Lusk

750

750

0

7.

ObZ MŠ združenie rodičov

0

0

0

8.

ObZ ZŠ združenie rodičov

308,64

308,64

0
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9.

ObZ DHZ súťaže

15,57

15,57

0

10.

ObZ Jednota dôchodcov

0

0

0

11.

ObZ Krakovčanka (DANPIS)

1 500

1 500

0

12.

ObZ Bábence

1 000

350,33

649,67

13.

Cirkvi – RKC – kostol Stráže

2 000

2 000

0

14.

Súkromné etnografické múzeum

150

150

0

23 053,58

23 053,58

649,67

SPOLU:

Obec poskytla dotácie z rozpočtu v r. 2020 vo výške 23 053,58€, čo je pokles oproti r. 2019
o 6 937,59€, Pokles poskytnutých aj čerpaných príspevkov bol spôsobený pandémiou Covid 19,
pre ktorú nebolo možné uskutočniť športové, kultúrne ani iné podujatia v obci.
K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách
č. 5/2005. OZ Bábence vrátilo nevyčerpanú sumu 649,67 €.

9.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
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Právnická osoba

Združenie obcí Kanalizácia
Vrbové – Krakovany
(bežné výdavky) k 1.1.2020

1 630,30

5 000,-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

4 719,15

Zostatok
(stĺ.2 – stĺ.3 )
-4-

1 911,15

-
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu,
transferu OCÚ, školstvo...
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 –
stĺ.4)
-5-

1.

MPSV a R

BV – vitamíny ZOS

2.

MPSV a R

BV - ZOS

3.

10.

Požiarna ochrana
SR
Krajský školský
úrad
Krajský školský
úrad
Krajský školský
úrad
Krajský školský
úrad
Krajský školský
úrad
Krajský školský
úrad
Obvodný úrad

11.

460

460

0

66 768

66 768

0

BV – vybavenie

3 000

3 000

0

BV náklady Corona ZŠ

1 956

1 956

0

BV – asistent učiteľa ZŠ

2 438

2 438

0

BV – MŠ-predškolská

2 211

2 211

0

BV – ŠKDvzdeláv.pouka
BV – ZŠ – bežné
výdavky
BV – ZŠ – učebnice

1 914

1 914

0

184 393

177 689,48

6 703,52

2 044

2 044

0

BV - Register adries

27,60

27,60

0

Obvodný úrad

BV – Register obyv.

481,47

481,47

0

12.

Obvodný úrad

BV – Matrika

4 018,51

4 018,51

0

13.

Obvodný úrad

BV – voľby

783,16

783,16

0

14.

ŚU SR

BV - sčítanie

3 332

1 582,62

1 749,38

15.

Obvodný úrad

BV – rodinné prídavky

448,49

448,49

0

16.

ÚPSVaR

BV – chránená dielňa

4 704,91

4 704,91

0

17.

ÚPSVaR

3 121,

2095,-

1 026,-

18.

ÚPSVaR

9 750,-

8 118,-

1 632,-

19.

600,-

0,-

600,-

20.

Krajský školský
úrad
Min.hosp. SR

BV – strava obedy
zadarmo MŠJ
BV – strava obedy
zadarmo ZŠJ
BV – Čítame radi
BV – nájom Corona

725,42

725,42

0

21.

UPSVaR

BV – mzdy Mš

17 327,07

17 327,07

0

22
.

Min.vnútra SR

BV – Corona Covid-19

7 235,07

7 235,07

0

4.
5.
6.
7.
8.
9.

SPOLU:

317 738,70

306 027,8 11 710,90

Nevyčerpané dotácie prechádzajú do roka 2021 a budú realizované v súlade s poskytnutým
účelom. Nevyčerpané dotácie na obedy zadarmo MŠJ a ZŠJ a nevyčerpané normatívne
prostriedky ZŠ boli vrátené.
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
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Enviromentálny fond

KV – kanalizácia Konopisko
BV- príspevok na odpady
SPOLU:

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

90 000
2 818,27
92 818,27

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

90 000
2 818,27
92 818,27

0
0
0

Obec uzatvorila v roku 2020 zmluvu s Enviromentálnym fondom na kapitálové výdavkykanalizáciu Konopisko v celkovej výške 90 000,- € a na bežné výdavky z enviromentálneho
dostala obec príspevok na odpady vo výške 2 818,27 €
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Trebatice Spoločný úrad
samosprávy,
zostalo
nevyúčtované na účte 396
Mesto Vrbové
Združenie obcí Kanalizácia
Vrbové – Krakovany (bežné
výdavky – 50% refundácia
mzdy účtovníčky) z 2019
zostalo 1 630,30 €

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

4 719,15

1 911,15
preplatok

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

6 734,40

5000,-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

-4-

Župný festival
Športový deň OCU
Otvorenie neba – letecký deň
Corona

0
0

0
0

0
0

1 239

1 239

0

SPOLU:

1 239

1 239

0

10. Návrh uznesenia
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2020.
Prebytok rozpočtu v sume 73 304,16 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 podľa
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osobitných predpisov, prostriedky školskej jedálne a fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 14 404,87 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
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 152 056,01 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu.
Oprava rozpočtového hospodárenia minulých rokov 11 366,08 € navrhujeme použíť na tvorbu
rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za
rok 2020 vo výške 236 726,25 EUR.
1. Prebytok rozpočtu v sume 239 765,04 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 podľa osobitných predpisov v sume -11 710,90 EUR,
o prostriedky z fondu opráv 376,20 a nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu
školského stravovania na stravné a réžiu 2 317,77. Prebytok vo výške
225 360,17€ +
opravu hospodárenia minulých rokov 11 366,08 spolu celkom 236 726,25 € použiť na
tvorbu rezervného fondu.

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Prebytok rozpočtu v sume 73 304,16 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 podľa
osobitných predpisov, prostriedky školskej jedálne a fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 14 404,87 EUR a zvýšený o opravu rozpočtového hospodárenia za minulé roky 11 366,08 €.
Spolu prebytok 84 670,24 € použiť na tvorbu rezervného fondu.
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 152 056,01 EUR, použiť na tvorbu rezervného fondu.

2. 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 236 726,25 € použiť na tvorbu
rezervného fondu.

Poznámka: Príloha: Čerpanie jednotlivých položiek rozpočtu
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