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Záverečný účet obce za rok 2020
1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový , kapitálový rozpočet ako schodkový a s finančných operácií ako prebytkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.11.2019 uznesením č. 70/2019
Zmeny rozpočtu:
.prvá zmena schválená dňa 20.05.2020 uznesením č. 96/2020 r.o.-1/2020
.druhá zmena schválená dňa 20.05.2020 uznesením č. 96/2020 r.o. - 2/2020
.tretia zmena schválená dňa 18.08.2020 uznesením č. 109/2020 r.o. - 3/2020
.štvrtá zmena schválená dňa 18.08.2020 uznesením č. 109/2020 r.o. -4/2020
.piata zmena schválená dňa 18.11.2020 uznesením č. 129/2020 r.o. - 5/2020
.šiesta zmena schválená dňa 18.11.2020 uznesením č. 129/2020 r.o.- 6/2020
.siedma zmena schválená dňa 18.11.2020 uznesením č. 129/2020 r.o. -7/2020
.ôsma zmena schválená dňa 18.11.2020 uznesením č. 129/2020 r.o.- 8/2020

Rozpočet obce k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

283 648

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
331 391

224 648
0
59 000

265 377
2 000
64 014

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

283 648

331 391

211 038
72 610
0

260 980
70 411
0

0

0

Schválený
rozpočet

Rozpočtové hospodárenie obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
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Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
331 391

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

251 653,54

75,93%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 331 391 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
251 653,54 EUR, čo predstavuje 75,93 % plnenie.
 Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
265 377

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

244 640,30

92,18%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 265 377 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
244 640,30 EUR, čo predstavuje 92,18% plnenie.
 daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
191 151
177 912,31
93,07%
Z rozpočtovaných daň. príjmov vo výške 191 151 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
177 912,31 €, čo je 93,07% plnenie
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 156 070 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 147 436,55 EUR, čo predstavuje
plnenie na 94,46 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 35 081 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 33 475,76 EUR, čo
predstavuje plnenie na 95,42 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 23 631,24 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 2 231,26 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
25 862,50 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
12 558,21 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 550 € bol príjem za psa vo výške 295 € , obec k 31.12.2020 eviduje pohľadávky
dane za psa vo výške 232,95 €
Poplatok za TKO
Z rozpočtovaných 5 100 € bolo skutočné čerpanie 4 318,26 € , pohľadávky za TKO k 31.12.2020
eviduje obec v sume 2 209,76 €
 nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
33 233

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

27 244,29

81,97%

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov vo výške 33 233 € bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 27 244,29€ najvýznamnejšie príjmy tejto kategórie patrili príjmy z prenájmu budov
priestorov a objektov a to vo výške 11 933,06 €, príjmy za predaj výrobkov a služieb vo výške
5 525,65 €.
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d)prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 42 743 EUR bol skutočný príjem vo výške 39 483,70 EUR,
čo predstavuje 97,05 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Nevyčerpaná
dotácia

ÚPSVaR Michalovce
ÚPSVaR Michalovce
MV SR Bratislava
ÚPSVaR Michalovce
MŠ SR Bratislava
MV SR Bratislava
MVSR Bratislava
MV SR Bratislava
ÚPSVaR Michalovce
UPSVaR Michalovce
UPSVaR Michalovce
MVSR Bratislava

5 982,31
1909,20
1 389,26
887,80
870,00
161,88
1 511,66
40,00
215,76
4 344,68
20 727,15
1 444,00

Rodičovský príspevok
Obec ako osobitný príjemca
Voľby do NRSR
Hmotná núdza
Dotácia pre MŠ
Register obyvateľov a adries
Testovanie Covid 19
Dotácia na CO sklad
Dotácia na pracovné pomôcky
Dotácia na mzdy pre MŠ
Dotácia na aktiv. činnosť
Dotácia na SODB

Spolu

39 483,70

569,20

931,09
1 500,29

Granty a transfery boli účelovo určené ako bežné príjmy a boli použité v súlade s ich účelom.
 Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0

0%

Poskytovateľ dotácie
ÚVSR Bratislava

Suma v EUR
2 000 €

Spolu

2 000€

Účel
Dotácia pre MŠ

Nevyčerpaná dotácia

Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0 EUR
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0 EUR

 Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
64 014

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

5 013,24

7,83%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 64 014 € bol skutočný príjem k 31.12.2020
5 013,24 € čo je 7,83% plnenie
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Uznesením obecného zastupiteľstva č. 88/2019 zo dňa 21.02.2020 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 59 000 EUR, v skutočnosti bolo čerpanie v sume 0 EUR na rekonštrukciu
kultúrneho domu a výstavbu Multif. ihriska.
V roku 2020 boli použité:

nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2019 v sume 5 000 EUR na Prevenciu proti kriminalite
nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania z roku 2019 v sume 13,24 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
331 391

Skutočnosť k 31.12.2020
245 428,42

% čerpania
74,06%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 331 391 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
245 428,42 EUR, čo predstavuje 74,06 % plnenie.
 Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
260 980

Skutočnosť k 31.12.2020
235 628,12

% čerpania
90,28%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 260 980 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
235 628,12 EUR, čo predstavuje 90,28 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových podpoložiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných podpoložiek bežného rozpočtu na úrovni hlavnej kategórie 6 :
Z rozpočtovaných výdavkov 260 980 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
235 628,12 EUR, čo je 90,28 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky ,odmeny , osobné a ostatné
príplatky zamestnancov, z rozpočtovaných 101 239 € bolo skutočné čerpanie 96 166,15€ čo je
94,98% plnenie.Z toho za aparát Ocu 61 735,51 €, za MŠ 22 178,45€, za školskú jedáleň 7 900,56
€ . Povinné príspevky do zdravotných a socialnych poisťovní z rozpočtovaných 39 468 € bolo
skutočné čerpanie 36 344,03 €, čo je 92,08 € . Energie - z rozpočtovaných výdavkov 2 298 EUR
bolo skutočné čerpanie 2 052,05 EUR, čo je 89,29 % plnenie , poštové služby- z rozpočtovaných
1084 EUR bolo skutočné čerpanie 1012,42 EUR, čo je 93,39% plnenie. Prevádzkové stroje,
prístroje, zariadenia- z rozpočtovaných 250 EUR bolo skutočné čerpanie 35,40 €, čo je 14,16%
plnenie. Všeobecný materiál v priebehu roka z rozpočtovaných 2930 EUR bolo použitých
2692,25€, čo je 91,88 % plnenie. Z toho bol zakúpený kancelársky materiál, elektro materiál,
stavebný materiál . Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené z rozpočtovaných 3630 € bolo
požitých 3628,24 čo je 99,95%. Stravovanie zamestnancov – použité 1 759,50€, odmeny
a príspevky poslancom v sume 1 984,61€, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru
3 085,54€. Špeciálne služby – audit rozpočtované výdavky 840 Eur bolo skutočné čerpanie
840 EUR , čo je 100 % plnenie, poplatky a odvody: z rozpočtovaných 800 EUR bolo skutočné
plnenie 761,54 Eur, čo je 95,19% plnenie, a iné.
Výdavky použité na voľby do NRSR v roku 2020, ktoré boli hradené z dotácie bolo použitých
1389,26 €.
Nakladanie s odpadmi - vývoz žúmp z rozpočtovaných 5897 EUR bolo skutočné čerpanie
5526,30EUR, čo je 93,71 % plnenie .Výdavky boli použité na vývoz TDO z rozpočtovaných 6761 €
bolo skutočné čerpanie 6450,76€ čo je 95,41%.
Výdavky na rozvoj obcí boli hradené z vlastných prostriedkov ale aj z dotácii pre aktivačných
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pracovníkov na mzdy, osobné príplatky, povinné príspevky do zdravpotných poisťovní a soc. p
oisťovne, pracovné odevy a pomôcky, všeobecný maeriál a palivá ,pohonné hmoty do kosačiek.. Z
vlastnmých prostriedkov z rozpočtovaných 7832 €, bolo skutočné plnenie 6 769,37 €, čo je 86,43%
Výdavky , ktoré boli hradené z dotácie bolo použitých 20 727,15€
Na civilnú ochranu z rozpočtovaných 743€, bolo skutočne použitých 652,08€, čo je 87,76%.
Prostriedky boli použité na nákup všeobecného materialu pri ochorení na Covid-19
Prostriedky použité na úhradu energie, všeobecného materiálu za verejné osvetlenie
z rozpočtovaných 3000 € bolo skutočné plnenie 2580,86 € čo je 86,02% plnenie.
Bývanie a občianska vybavenosť z rozpočtovaných 700 EUR bolo skutočné čerpanie 400.94, čo je
95,31% plnenie na opravu fasády na bytovej jednotke.
Finančné prostriedky použité na kultúrne služby z rozpočtovaných 4 011€ bolo skutočne čerpané
2 101,65 € čo je 52,39% Finančné prostriedky boli použité na energie, interiérové vybavenie a
kultúrne podujatia .
Výdavky použité za aparát MŠ na všeobecný materiál v sume 605,52€ na kancelárske a školské
potreby, hračky a iné. interiérové vybavenie v sume 234€, energie plnenie v sume 2600€.
Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimarného vzdelávania –Výdavky použité na nákup
výpočtovej techniky v sume 265€ a na zakúpenie softvéru v sume 276€ .
Na sociálnu službu bolo použitých 8 538,19€ ,tieto prostriedky boli čerpané z dotácie na hmotnú
núdzu a rodičovské príspevky jednotlivcom.
 Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
70 411

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

9 800,30

13,91%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 70 411 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
9 800,30 EUR, čo predstavuje 13,91 % čerpanie.

Medzi významné podpoložky kapitálového rozpočtu patrí podľa hlavnej kategórie 7:
 Realizácia nových stavieb - Multifunkčné ihrisko
Z rozpočtovaných 16 801 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 7 800,40 EUR, čo
predstavuje 46,42% plnenie.
Realizácia interiérového vybavenia- Domček na strome
Z rozpočtovaných 2 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 999,90 EUR, čo
predstavuje 99,99 % plnenie.
Z rozpočtovaných 59 000 € na rekonštrukciu Kultúrneho domu neboli čerpané finančné prostriedky.

 Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
0
0

% čerpania
0

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0
EUR .

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

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
244 640,30
235 628,12
+9 012,18
2 000,00
9 800,30
- 7800,30
+1 211,88

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu




Vylúčenie z prebytku
nevyčerpaná dotácia HN)
nevyčerpaná dotácia na SODB
účelové finančné prostriedky-Drevná hmota

-569,20
- 931,09
-1240,00

Upravený prebytok + (schodok -)bežného a kapitálového rozpočtu

-1528,41
5 013,24

Príjmové finančné operácie okrem cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie okrem cudzích prostriedkov

0

+5 013,24
251653,54
245428,42
6225,12
-2740,29
3 484,83

Rozdiel finančných operácií prebytok
PRÍJMY SPOLU OKREM CUDZÍCH PROSTRIEDKOV
VÝDAVKY SPOLU okrem cudzích prostriedkov
Hospodárenie obce celkom
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume EUR 1 211,88 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 2740,29 EUR čiže po vylúčení vznikol schodok vo výše 1528,41 EUR, ktorý bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný z ostatných finančných opoerácií .
Zostatok finančných operácií v sume 3 484,83 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 v sume 3 484,83 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 1 500,29 €, a to na :
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 569,20 EUR,
- dotácia na SODB v sume 931,09 EUR.
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b) 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 1 240,00 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
3 484,83 EUR.

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 2019

Suma v EUR
66 494,58
11 013,11
0
0

Prírastky – pôžička (vrátenie)
Úbytky : pôžička (poskytnutie)

KZ k 31.12.2020
77 507,69
Účtovný zostatok na bankovom účte rezervného fondu k 31.12.2020 činí výšku 77 507,69 €.
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 tvorbe a použití SF.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %

Suma v EUR
657,97
994,55

Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- nákup stravných lístkov
- ostatné úbytky
KS k 31.12.2020
Stav SF na bežnom účte je 952,52 a na účte 472 je 1077,30
Rozdiel 124,78 € neodvedené fin. prostriedky 12/2020 tvorba SF.

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
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0
0
0
700
952,52

Názov
Majetok spolu

KS k 01.01.2020 EUR

ZS k 31.12.2020 EUR

1 080 301,34

1 097 341,47

943 596,72

964 113,17

0

2 467,32

Dlhodobý hmotný majetok

846 051,31

864 100,44

Dlhodobý finančný majetok

97 545,41

97 545,41

Obežný majetok spolu

136 249,33

132 983,30

94,07

63,90

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

8 282,16

6 524,85

127 873,10

126 394,55

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

455,29

245,00

KS k 31.12.2020 v EUR

KS k 01.01.2020 v EUR

1 080 301,34

1 097 341,47

500 755,40

497 389,33

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

500 755,40

497 389,33

Záväzky

57 181,35

60 848,73

850

800

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

16 500,29

20 166,08

Dlhodobé záväzky

27 872,32

27 567,06

Krátkodobé záväzky

11 958,74

12 315,59

0

0

522 364,59

539 103,41

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

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

z toho v lehote
splatnosti

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

Druh záväzkov voči:
 dodávateľom
 zamestnancom
 zdrav. poisťovniam
 daňovému úradu
 sociálnej poisťovni
 DDS
 ŠR
 ostatné záväzky
 rezervy
Záväzky spolu k 31.12.2020

826,05
5 976,66
1 159,76
879,42
2 812,76
80,69
16 500,29
223,40
850,00
29 309,03

z toho po lehote
splatnosti

826,05
5 976,66
1 159,76
879,42
2 812,76
80,69
16 500,29
223,40
850,00
29 309,03

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

-

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

-

Rok

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

splatnosti

0

0

0

-

-

Obec v roku 2020 neeviduje žiadny dlh voči bankám
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:
 celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
 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:
 skutočné bežné príjmy obce

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
 zostatok istiny z bankových úverov
 zostatok istiny z pôžičiek
 zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
 zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
 zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
 zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
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221 480,32

0
0
0
0
0
0
0



zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu

0

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
 z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
 z úveru z Environmentálneho fondu
 z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ

0
0
0
0

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

0
0

0

Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6, písm. a)

0

221 480,32

0%

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

Suma v EUR

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

221 480,32
221 4810,32

Bežné príjmy obce upravené o účelovo určené :



dotácie na prenesený výkon štátnej správy

217,55





dotácie z MF SR
dotácie zo ŠR
granty,účelovo určené peňažné dary

0
9 971,58
200,00

Spolu bežné príjmy obce znížené k 31.12.2019 o účelovo určené

12 789,13

dotácie:
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019

208 691,19

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
 821004
 821005
 821007
 821009

0
0
0
0





0
0
0

651002
651003
651004

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020

0

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. b)

0

208 691,19

0%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9.Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec počas roka 2020 neprijala žiadne záruky a ručenie za iné subjekty.

10. 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 v súlade so VZN č.3/2010 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

žiadne

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

0

Prijímateľ

Schválený rozpočet
-1-2-

-4-

0
Upravený
rozpočet
-3-

825,00

Transfer jednotlivcom – bežné výdavky

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

825,00

0
Skutočnosť
-4-

165,00

Obec v roku 2020 poskytla nenávratný fin. pri narodení dieťaťa pre jednu rodinu.

11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec v roku 2020 nevyvíjala žiadnu podnikateľskú činnosť.

12. Finančné usporiadanie vzťahov voči






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.
 Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nemá zriadené a ani založené žiadne právnické osoby, z uvedeného dôvodu nebolo
vykonané žiadne finančné usporiadanie.
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 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

ÚPSVaR Michalovce
Bežný výdaj
ÚPSVaR
Michalovce
Bežný výdaj
ÚPSVaR Michalovce
Bežný výdaj
MVSR Bratislava
Bežný príjem
ÚVSR Bratislava
Kapitálový výdaj
výdaj
ÚPSVaR Michalovce
Bežný príjem
ÚPSVaR Michalovce
Bežný príjem
ÚPSVaR Michalovce
Bežný príjem
Ministerstvo školstva
Bratislava
Bežný výdaj
Ministerstvo vnútra
Bratislava
Bežný výdaj

Rodičovský
príspevok
Osobitný príjemca

5982,31€

5982,31€

0

1909,20€

1909,20 €

0

prac.pomôcky

215,76€

215,76€

0

Voľby do NRSR

1389,26€

1389,26 €

0

Dotácia pre MŠ

2 000,00€

1 999,90€

0

Hmotná núdza

887,80€

318,60€

569,20

Aktivačná činnosť

20 727,15 €

20 727,15€

0

Dotácia na mzdy pre
MŠ
Dotácia pre MŠ

4 344,68€

4 344,68€

0

870 €

870 €

0

Register obyvateľov
a adries

161,88€

161,88€

0

Ministerstvo vnútra
Bratislava
Bežný výdaj

Dotácia SODB

1444,00€

512,91€

931,09

Ministerstvo vnútra
Bratislava
Bežný výdaj

Dotácia testovanie
COVID-19

1 511,66€

1 511,66€

Sklad CO

40,00

40,00

-1-

MVSR Bratislava
Bežný výdaj
Spolu

41 483,70

 Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
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39 983,41

0
1500,29

Poskytovateľ

-1-

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

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-5-

Recyklačný fond
Environmentálny fond
Spolu

0
0
0

0
0
0

0
0
0

 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec nezískala v roku 2020 žiadne dotácie z rozpočtov iných obcí
 Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec nevykonala žiadne usporiadanie voči rozpočtom VÚC.

13.Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec v zmysle hospodárenia s finančnými prostriedkami schválených OZ uznesením č. 160/2018
zo dňa 02.11.2018, zostavuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry. Z uvedeného dôvodu
návrh záverečného účtu neobsahuje hodnotenie plnenia programov a ani hodnotiacu správu plnenia
programového rozpočtu.

14. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 vo
výške 1528,41 EUR.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného
fondu vo výške 3 484,83 EUR.

Prílohu záverečného účtu v počte 1 tvorí:
1) čerpanie finančného rozpočtu 2020 príjmová a výdavková časť.
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