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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 vyrovnaný, kapitálový rozpočet ako  schodkový a finančné operácie ako 

schodkové. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 4.12.2019  uznesením č. 80/2019 

Rozpočet bol zmenený : 

       -    prvá  zmena  vzaté na vedomie dňa  11.03.2020  uznesením č. 102/2020 

       -   druhá zmena schválená dňa 11.03.2020 uznesením č. 102/2020 

       -   tretia zmena  vzatá na vedomie dňa 18.06.2020 uznesením č. 116/2020 

       -   štvrtá zmena  schválená dňa 18.06.2020 uznesením č.116/2020 

       -   piata zmena vzatá na vedomie dňa 04.09.2020 uznesením č. 128/2020 

       -   šiesta zmena vzatá na vedomie dňa 04.09.2020 uznesením č. 128/2020 

       -   siedma zmena schválená dňa 16.09.2020 uznesením č. 129/2020 

       -    ôsma zmena  vzatá na vedomie dňa 04.12.2020 uznesením č. 139/2020 

       -    deviata zmena vzatá na vedomie dňa 07.12.2020 uznesením č. 139/2020 

       -    desiata zmena schválená dňa 09.12.2020 uznesením č. 139/2020 

       -    jedenásta zmena vzatá na vedomie dňa 18.12.2020  

       -    dvanásta zmena vzatá na vedomie dňa 21.12.2020 

 

 

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 416.152,00 633.124,00 614.909,08 97,12 

z toho :     

Bežné príjmy 416.152,00 461.645,00 444.480,68 96,28 

Kapitálové príjmy 0     9.475,00     9.473,69 99,99 

Finančné príjmy 0 162.004,00 160.954,71  

Výdavky celkom 416.152,00 633.124,00 561.730,85 88,72 

z toho :     

Bežné výdavky 374.242,00 423.358,00 354.730,43 83,79 

Kapitálové výdavky 20.240,00 188.086,00 185.333,71 98,53 

Finančné výdavky 21.670,00 21.670,00 21.666,71 99,98 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0 0 53.178,23  
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

633.124,00 561.730,85 88,72 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 633.124,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

561.730,85  EUR, čo predstavuje 88,72 % plnenie.  

 

1. Beţné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

461.645,00 444.480,68 96,28 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 461.645,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

444.480,68  EUR, čo predstavuje 88,72 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

310.908,00 302.878,58 97,42 

s dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 272.047,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 265.669,68 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 97,66  %. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 28.450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 27.763,77  EUR, čo 

predstavuje plnenie na 97,59 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21.326,72 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 6.437,05 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  

26.329,89 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1.433,88 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností a pozemkov v sume 1.891,40  EUR. 

 

Daň za psa  549,00 eur. 
Obec k 31.12.2020 eviduje pohľadávky daň za psa v sume 21,00  EUR. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol 8.896,13 eur. 

Obec eviduje neuhradené pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 

1.451,91  EUR k 31.12.2020. 
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b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

38.184,00 31.942,48 78,45 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 21.264,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 17.505,34 EUR, čo 

je 82,32 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov v sume 17.505,34 . EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 16.718,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 14.435,86 EUR, čo 

je 86,35% plnenie.  

 

 

Úroky z tuzemských úverov, pôţičiek, návratných finančných výpomoci 

Z rozpočtovaných úrokov z vkladov 202,00 Eur bol skutočný  príjem k 31.12.2020 v sume 1,28  

Eur čo je 0,63 % plnenie. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

3.679,00 899,11 24,44 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3.679,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

899,11 EUR, čo predstavuje 24,44 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 108.874,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

108.760,51 EUR, čo predstavuje 99,90%. 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVaR Michalovce 830,6 Dohoda 20/42/054/81 o zabezpečení 

podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí 
príspevku na nevyhnutné náklady spojené s 
aktivačnou činnosťou v rámci projektu „Pomôž 
svojej obci“. 

Krajský školský úrad Košice 76.302,00 Školstvo 

Ministerstvo vnútra SR 1.356,1 Voľby do NR SR 

Ministerstvo vnútra SR 2.029,78 Celoplošné testovanie „Spoločná 

zodpovednosť“ Covid 19 

Ministerstvo vnútra SR 79,99 CO 

ÚPSVaR Michalovce 4.862,40 Prostriedky na podporu výchovy a k stravným 
návykom dieťaťa v súlade so zákonom č. 
544/2010 Z. z. o dotáciách  

ÚPSVaR Michalovce 6.615,21 Dohoda 19/42/054/363 „Cesta na trh práce“ 

aktivita č. 3 podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č. 
5/2004 Z. z. O službách zamestnanosti a o 
zmene doplnení niektorých zákonov znení 
neskorších predpisov pre subjekty 
nevykonávajúce hospodársku činnosť 
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ÚPSVaR Michalovce 5.333,20 Dohoda 19/42/054/491 Pracuj v školskej jedálni 
aktivita č. 3 podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č. 
5/2004 Z. z. O službách zamestnanosti a o 
zmene doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov pre subjekty 
nevykonávajúce hospodársku činnosť 

ÚPSVaR Michalovce 3.329,28 Dohoda č. 20/42/54X/130 o poskytnutí 

finančného príspevku na podporu vytváranie 
pracovných miest v rámci projektu „Pracuj 
zmeň svoj život“.Aktivita č. 3 Podpora 
zamestnávania UoZ. 

Ministerstvo vnútra SR 295,02 Registratúra 

Ministerstvo vnútra SR 18 Register adries 

Ministerstvo životného prostredia SR 84,93 Ochrana životného prostredia 

   

   

Ministerstvo vnútra SR 

Bratislava 

5.000,00 Dobrovoľná požiarna ochrana  

   

Štatistický úrad SR 2.624,00 Sčítanie obyvateľov,  domov a 

bytov 

Celkom: 108.760,51  

 

 

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 

9.475,00 9.473,69 99,99 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 9.475,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

9.473,69  EUR, čo predstavuje 99,99.% plnenie.  

 

 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných 9.475,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 9.473,69  EUR, čo 

predstavuje 99,99 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Východoslovenská vodárenská  

spoločnosť Košice 

9.473,69 Združenie finančných prostriedkov 

odpredaj podľa osobitného zreteľa 

kanalizácia za 1 euro  

 

 

 

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

účelom. 
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3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

162.004,00 160.954,71 99,35 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 162.004,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 160.954,71 EUR, čo predstavuje  99,35 % plnenie.  

 

V roku 2020 bol prijatý bankový municipálny  úver v sume 130,000,00 EUR schválený obecným 

zastupiteľstva dňa 11.03.2020 uznesením č. 107/2020. 

Bankový municipálny  úver bol prijatý na predfinancovanie a spolufinancovanie    projektu: 

„Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy Lekárovce“ financovaného v rámci 

Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. 

Projekt  bude refundovaný po ukončení z Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo výške 

100.000,00 eur, obec 30.000,00 eur splatí finančné prostriedky z vlastných zdrojov. 

Obec získala účelovú dotáciu finančných prostriedkov v sume 8.000,00 eur od Úradu vlády SR 

na výstavbu detského ihriska.   

 Obec dostala účelovú dotáciu na financovanie kamerového systému od Ministerstva vnútra SR 

vo  výške 8.000,00 eur. 

Obec rekonštruovala interiér kuchyne kultúrneho domu a vybavenie kuchyne pomocou získanej 

účelovej dotácie na financovanie kapitálových výdavkov  od Ministerstva financií SR vo výške 

10.000,00 eur. 

V roku 2020 obec mala nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2019 zo ŠR: 

 vo výške 312,10 eur prijaté a použité v základnej škole, 

 vo výške 697,20 eur prijaté a vrátené v roku 2020 za stravu, 

 vo výške  991,56 eur prijaté a vrátené v roku 2020 na výstavbu Multifunkčné ihrisko, 

V roku 2020 obec mala nevyčerpané finančné prostriedky z minulých rokov: 

 z fondu opráv vo výške 953,86 eur, 

 školská jedáleň vo výške 2.000,00 eur. 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

633.124,00 561.730,85 88,72 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 633.124,00  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 561.730,85 EUR, čo predstavuje  88,72 .% čerpanie.  

 

1. Beţné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

423.358,00             354.730,43                    83,79   

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 423.358,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 354.730,43 EUR, čo predstavuje  83,79 % čerpanie.  
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Rozbor významných poloţiek beţného rozpočtu:  

Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 194.222,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 

167.632,56 EUR, čo je 86,31 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky – tarif. starostu obce  a  

pracovníkov OcÚ, riaditeľa základnej školy a  učiteľky základnej školy, riaditeľky materskej 

školy, učiteľky a upratovačky materskej školy,  vedúcej školskej jedálne a kuchárky  školskej 

jedálne, vychovávateľky škd  a pracovníkov prijatých na projekty „Cesta na trh práce“,  „Pracuj 

v školskej jedálni“ a koordinátorky. 

Významné položky mzdových prostriedkov za funkčnú oblasť : 

0111  (OcU)  Tarif. os. zákl. plat vo výške 57.718,18 Eur, 

09111(MŚ) Tarif. os. zákl. plat vo výške 29.845,73 Eur, 

09121 (ZŠ)Tarif. os. zákl. plat vo výške 35.51,52  Eur, 

 

 

621 Poistné do všeobecnej zdravotnej poisťovne: 

Z rozpočtovaných výdavkov 6.582,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

4.583,67 EUR, čo je 69,94 % čerpanie. Patrí sem poistné do všzp pracovníkov OcÚ, materskej 

školy, základnej školy, poslancov obecného zastupiteľstva. 

Významné položky poistného do zdravotnej poisťovne všzp za funkčnú oblasť: 

0111(OcU) poistné do všzp vo 3.082,69  Eur. 

 

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovni  
Z rozpočtovaných výdavkov 15.117,00 EUR bolo skutočné čerpané k 31.12.2020 v sume  

11.498,02  EUR čo je 76,09% čerpanie. Patrí sem poistné do ostatných poisťovni starostu obce, 

pracovníkov OcÚ, materskej školy, základnej školy, pracovníkov prijatých na projekty „Cesta na 

trh práce“,  „Pracuj v školskej jedálni“,koordinátorky, poslancov obecného zastupiteľstva a 

dohody o vykonaní práce. 

Významné položky poistného do ostatných zdravotných poisťovní za funkčnú oblasť: 

0111 (OcÚ) poistné do ostatných zdravotných poisťovni vo výške 2.897,07 EUR. 

 

625  Poistné do sociálnej poisťovni  

Z rozpočtovaných výdavkov 49.878,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 

42.849,51  EUR čo je 85,96 % čerpanie. Patrí sem poistné do sociálnej poisťovni a to: 

nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, 

úrazové poistenie a poistenie do rezervného fondu  starostu obce, pracovníkov OcÚ, materskej 

školy, základnej školy, pracovníkov prijatých na projekty „Cesta na trh práce“, „Pracuj v 

školskej jedálni“ a koordinátorky. poslancov obecného zastupiteľstva, školskej jedálne, škd a 

dohody o vykonaní práce. 

Významné položky poistného sociálnej poisťovni za funkčnú oblasť: 

0111 (OcU) poistné do sociálnej poisťovni vo výške 15.939,38 EUR, 

09121 (ZŠ) poistné do sociálnej poisťovni vo výške    9.159,69 EUR, 

09111 (MŠ) poistné do sociálnej poisťovni vo výške   7.235,62 EUR. 

   

 

Tovary a sluţby 

 

631 Cestovné náhrady 

Z rozpočtovaných 380,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 32,16 EUR, čo je 

8,46 % čerpanie. Patria sem cestovné náhrady OcÚ. 

0111 (OcÚ) cestovné náhrady vo výške 23,06 EUR. 
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632 Energie, voda a komunikácie  
Z rozpočtovaných výdavkov 30.263,00  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 

27.214,30 EUR čo je 89,93  %  čerpanie. Táto položka predstavuje výdavky energie, vody a 

komunikácie v objektoch 5 bytovej jednotky, 8 bytovej jednotky, kultúrneho domu, požiarnej 

zbrojnice, verejné osvetlenie, domu smútku, základnej školy, materskej školy, dom č. 223 a 

objektoch na ihrisku. 

Významné položky energie, vody a komunikácie za funkčnú oblasť: 

0111 (OcÚ)  EUR Energie vo výške 7.120,26 EUR. 

0640 (verejné osvetlenie) Energie vo výške3.135,15 EUR. 

09111 (materská škola) Energie vo výške 5.988,13 EUR, 

09121 (základná škola) Energie vo výške 6.292,84 EUR. 

0820 (KD) Energie vo výške 3.060,10 EUR. 

 

 

 

633 Materiál 

Z rozpočtovaných 45.592,00 EUR bolo skutočné plnenie vo výške 34.205,08 EUR , čo je 75,02 

% čerpanie. Patrí sem zakúpenie  potraviny- stravovanie v školskej jedálni a to pracovníkov 

základnej školy, materskej školy, školskej jedálne a deti v MŠ a ZŠ, špeciálný materiál pre 

dobrovoľnú požiarnu ochranu,  spotrebný materiál pre obecný úrad, telekomunikačnej techniky,  

register adries, registratúru, voľby do NRSR , základnú školu, materskú školu, školskú jedáleň,  

reprezentačné pre OcÚ, materiál a prevádzkové stroje, prístroje pre dobrovoľnú požiarnu 

ochranu, pracovné odevy, obuv pre pracovníkov zamestnaných na projekty  „Cesta na trh práce“,  

„Pracuj v školskej jedálni“, zamestnancov v ŠJ, MŠ, administratívnych pracovníkov na 

testovanie COVID 19,  palivo ako zdroj energie do kosačky, dezinfekčný materiál na testovanie 

Covid 19. 

Významné položky materiálu za funkčnú oblasť: 

0111 (ocú) spotrebný materiál vo výške 4.505,11 EUR, 

09121 (ZŠ) dezinfekčný materiál vo výške 1.422,00 

0220 (Civilná obrana) dezinfekčný materiál vo výške 564,40 

09602 (ŠJ) potraviny vo výške 10.140,25 

0320 (Ochrana pred požiarmi) špeciálny materiál 4.885,58 EUR. 

 

634 Dopravné  

Z rozpočtovaných 3.885,00 EUR bolo skutočné plnenie v sume 1.715,31 EUR, čo je 44,15% 

plnenie. Do tejto položky sú zahrnuté paliva, maziva, oleje, servis, údržba, opravy, poistenie, 

známky motorových vozidiel Citroen Jumper, hasičské vozidlá a traktor. 

Významné položky dopravného za funkčnú oblasť: 

0111 (OcÚ) paliva, maziva, oleje vo výške 542,18  EUR, 

0111 (OcU) poistenie vo výške vo výške 941,22  EUR, 

 

635 Rutinná a štandardná údrţba 

Z rozpočtovaných 10.667,00 bolo skutočné plnenie k 31.12.2020 vo výške 7.246,82  EUR čo je 

67,94 % plnenie. Do tejto položky patrí údržba prevádzkových strojov, prístrojov, budov a  

objektov.  

Významné položky rutinná a štandardná údržba za funkčnú oblasť: 

0111 ( obecný úrad) prevádzkových strojov, prístrojov vo výške 1.143,42 EUR, 

0620  (rozvoj obce) budov, priestorov, objektov vo výške 2.936,60 EUR   

 

636 Nájomné za nájom 

Z rozpočtovaných 822,00 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2020 vo výške 720,50 EUR čo je 

87,65 % plnenie. Patrí sem prenájom telekomunikačnej linky v základnej škole a v kultúrnom 
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dome a to spoločnosti Lekos. 

Významné položky nájomné za nájom za funkčnú oblasť: 

09121 (ZŠ) prevádzkových prístrojov, strojov vo výške 199,28 EUR. 

0820 (KD) prevádzkových prístrojov, strojov vo výške 194,22 EUR. 

 

637 SLUŢBY  
Z rozpočtovaných 59.249,00 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2020 vo výške 51.183,18 EUR 

čo je 86,39 % plnenie. Patria sem všeobecné služby: vypracovanie žiadostí k podaným 

projektom, vypracovanie auditu auditorovi, poplatky a odvody bankám, stravovanie, poistné 

budov, prídel do sociálneho fondu zamestnancov OcÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD a na projekt, školenia, 

semináre zamestnancov OcÚ,  odmeny na základe dohody o vykonaní práce, odmeny 

zamestnancom mimopracovného pomeru – voľby do NRSR, odmeny a príspevky poslancov a 

zástupcovi starostu, vývoz TKO,  vrátky poskytnutých dotácií. 

Významné položky služby za funkčnú oblasť: 

0111 (OcÚ) všeobecné služby vo výške 7.460,04 EUR, 

0111 (OcÚ) odmeny a príspevky vo výške 2.445,78 EUR, 

0112 poplatky a odvody vo výške 2.802,08 EUR, 

0510 (nakladanie s odpadmi) všeobecné služby vo výške 12.933,17 EUR, 

 

 

641 Beţné transfery 

Transfery v rámci verejnej správy 
Z rozpočtovaných výdavkov 215,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 174,53  

EUR, čo predstavuje 81,18 % čerpanie. Patria sem transfery poskytnuté obciam.  

Významné položky transfery v rámci verejnej správy za funkčnú oblasť: 

0111 (OcU)  obci na úhradu preneseného výkonu vo výške 89,60 EUR. 

 

 

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 

Z rozpočtovaných výdavkov  3.336,00 EUR bolo skutočné plnenie vo výške 2.728,34 EUR, čo je 

81,78 % plnenie. Patria sem členské príspevky RVC, ZMOS, Uh Olšava, MAS, transfer 

poskytnutý TJ Družstevník, a vrátka poskytnutej dotácie jednotlivcom. 

Významné položky výkonné a zákonodarné orgány za funkčnú oblasť: 

(0111) na členské príspevky vo výške 1.133,84 EUR, 

 

651 Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 3.180,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

2.946,45 EUR, čo predstavuje  92,66  % čerpanie.  

Patrí sem: 

 -splácanie úrokov Komunálneho univerzálneho úveru Prima banky vo výške 973,40 EUR, 

-splácanie úrokov ŠFRB vo výške 1.973,05 EUR. 
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2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

188.096,00 185.333,71                   98,53                

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 188.096,00  EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 185.333,71 EUR, čo predstavuje  98,53 % čerpanie.  

717 Realizácia nových stavieb 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 173.715,00 Eur bolo skutočné plnenie k 31.12.2020  

170.952,71 Eur, čo predstavuje 98,41 % čerpanie. 

(0320) Ochrana pred požiarmi 5.784,35 EUR, 

(0620) Rozvoj obci 16.088,94 EUR,  

(0820) Kultúrne služby 10.790,82 EUR, 

(09111) Predprimárne vzdelávanie 170.952,71 EUR.  

Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy Lekárovce: 
Z rozpočtovaných  138.289,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 138.288,60 

EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Obec v roku 2020 v rámci projektu Zvýšenie 

energetickej účinnosti budovy materskej školy Lekárovce financovaného v rámci Programu 

rozvoja vidieka SR 2014-2020  zateplila a vymenila strechu na budove materskej školy.  

b) Detské ihrisko: 

Z rozpočtovaných 10.907,00  EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 10.907,00 

EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie. Obec získala účelovú dotáciu finančných prostriedkov 

8.000,00 eur od Úradu vlády SR na výstavbu detského ihriska.   

c) Kamerový systém: 

Z rozpočtovaných 12.126,00 eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 12.126,00 eur , 

čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Obec vybudovala kamerový systém pomocou získanej 

účelovej dotácie na financovanie výdavkou od Ministerstva vnútra SR 8.000,00 eur  a vlastných 

prostriedkov v rámci projektu prevencie kriminality. 

d) Rekonštrukcia interiéru kuchyne kultúrneho domu, vybavenie kuchyne: 
Z rozpočtovaných 11.367,00 eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 10.790,82 eur , 

čo predstavuje 94,93 % čerpanie. Obec rekonštruovala interiér kuchyne kultúrneho domu a 

vybavenie kuchyne pomocou získanej účelovej dotácie na financovanie kapitálových výdavkou 

od Ministerstva financií SR 10.000,00 eur a vlastných prostriedkov. 

716 Prípravná a projektová dokumentácia 

Z rozpočtovaných 2.255,00 EUR bolo skutočné plnenie vo výške 2.255,00 Eur čo predstavuje  

100 % čerpanie. 

(0520) Nakladanie s odpadovými vodami 2.255,00 EUR. 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

21.670,00 21.666,71                                  99,98 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 21.670,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 suma  21.666,71 EUR, čo predstavuje  99,98 % čerpanie.  

(0170)  splácanie istín 21.666,71 EUR. 

 splácanie istiny Komunálneho univerzálneho úveru Prima banky vo výške 12.000,00 

EUR, 
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 splácanie istiny ŠFRB vo výške 9.666,71 EUR. 

 

 

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

  

 

 

 
 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 
  

Bežné  príjmy spolu 444.480,68 

z toho : bežné príjmy obce  444.480,68 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 354.730,43 

z toho : bežné výdavky  obce  354.730,43 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet +89.750,25 

Kapitálové  príjmy spolu 9.473,69 

z toho : kapitálové  príjmy obce  9.473,69 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 185.333,71 

z toho : kapitálové  výdavky  obce                                                        185.333,71   

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -175.860,02 

Prebytok +/schodok  - bežného a kapitálového rozpočtu -86.109,77 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku  -23.020,38 

Upravený prebytok +/schodok  -bežného a kapitálového rozpočtu                                          -109.130,15 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov                                                        160.954,71 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov                                                         21.666,71 

Rozdiel finančných operácií                                         +139.288,00 
PRÍJMY SPOLU   614.909,08 

VÝDAVKY SPOLU 561.730,85 

Hospodárenie obce  53.178,23 
Vylúčenie z prebytku/úprava z schodku                                           -23.020,38 

Upravené hospodárenie obce 30.157,85 

 

vkladu za nájomné byty a nevyčerpaných finančných prostriedkov z dotačných účtov, účtu ZŠ 

a účtu fondu opráv  činil výšku 26.953,50 €. 

 

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

hospodárenia: 

 

22101 bankový účet – bežný Prima banka   - vlastné                                       15.540,56 € 

22102 bankový účet SLSP – vlastné                                                                      556,45 € 

22103 bankový účet  VÚB  9.372,44 € - 2.624 €(dotácia SOBD) – 3.329,28 € (dotácia projekt 

z ÚPSVa R) vlastné:                                                                                             3.419,16 € 

22119 bankový účet – revitalizácia                                                                      7.437,33 € 
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                                                                                                                           ----------------- 

                                                                                                                             26.953,50 € 

 

Celkový stav na všetkých bankových účtoch k 31.12.2020 činil výšku  114.726,50 € 

 

 

Komentár k výsledku hospodárenia: 

 

 
Schodok rozpočtu v sume  86.109,77 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 23.020,38  EUR  bol v rozpočtovom roku 2020 

vysporiadaný : 

- z  rezervného fondu                                                     0,00 EUR  

- z ďalších peňažných fondov(fond opráv)                953,85 EUR 

- z  návratných zdrojov financovania                  108.176,30 EUR 

- z finančných operácií                                                   0,00 EUR 

 

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na beţné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  15.568,50 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva ZŠ v sume   11.551,81 EUR 

- prenesený výkon v  oblasti MŠ na 5 ročné deti v sume 138,69 EUR 

- prenesený výkon v oblasti SOBD – sčítanie obyvateľov v sume 2.624 EUR 

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume  1.254 EUR 

 

 

 

 

b) nevyčerpané prostriedky na projekt „Pracuj zmeň svoj život“ určené na bežné výdavky 

v sume 3.329,28 EUR 
 

 

c)nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údrţby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3 

zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v 

 z. .n. p. v sume 2.441,93 EUR, 

 

d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réţiu 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  1.680,67 EUR. 

 

Zostatok  finančných operácií v sume 139.288,00  EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu. 

 

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  30.157,85  EUR, navrhujeme použiť na : 

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

výške 30.157,85 EUR.  
 

     

 

 

 

4. Tvorba a pouţitie peňaţných 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020    22.012,70       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok 2019 

 22.313,24      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

 

0 

KZ k 31.12.2020 44.325,94       

 

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 892,75 

Prírastky - povinný prídel -      1,05  %                                1.456,71              

Úbytky   - závodné stravovanie                      1.106,34   

KZ k 31.12.2020 1.243,12 

 

Fond prevádzky, údrţby 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 starosta obce do 2.000,00 Eur a 

obecné zastupiteľstvo nad 2.000,00 Eur v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu 

prevádzky, údržby a opráv. 

              

Fond prevádzky, údrţby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  15.175,78       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

2.441,93      

Úbytky   - použitie fondu : 

- na opravu kotla 8BJ 

- na vymaľovanie interiéru  v 8BJ 

- odborná prehliadka a skúška el.inštalácie 8BJ 

       

88,80 

375,05 

490,00 

KZ k 31.12.2020 16.663,86       
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5. 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 2.307.805,33 2.458.725,99 
Neobeţný majetok spolu 2.208.540,32 2.332.872,04 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 
Dlhodobý hmotný majetok 1.989.054,85 2.113.386,57 
Dlhodobý finančný majetok 219.485,47 219.485,47 
Obeţný majetok spolu 97.293,35 123.109,89 
z toho :   
Zásoby 2.744,70 1.224,35 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 
Dlhodobé pohľadávky 0 0 
Krátkodobé pohľadávky  3.742,58 3.766,74 
Finančné účty  90.806,07 118.118,80 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  1.971,66 2.744,06 
   

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 2.307.805,33 2.458.725,99 
Vlastné imanie  1.080.892,92 1.110.716,03 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0 0 
Fondy 0 0 
Výsledok hospodárenia  1.080.892,92 1.110.716,03 
Záväzky 282.588,12 403.392,16 
z toho :   
Rezervy  600 600 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 10.000,86 18.897,78 
Dlhodobé záväzky 190.330,32 180.127,84 
Krátkodobé záväzky 39.589,28 43.698,88 
Bankové úvery a výpomoci 42.067,66 160.067,66 
Časové rozlíšenie 944.324,29 944.617,80 
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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 3.007,99 3.007,99 0 
- zamestnancom 9.284,78 9.284,78 0 
- poisťovniam  6.372,16 6.372,16 0 
- daňovému úradu 1.598,48 1.598,48 0 
- Sociálnemu fondu 1.342,90 1.342,90 0 
- štátnemu rozpočtu 18.897,98 18.897,78 0 
- bankám 160.067,66 160.067,66 0 
- iné záväzky 3.008,73 3.008,73 0 
- ostatné záväzky 10.953,05 10.953,05 0 
- Ostatné krátkodobé rezervy 600 600 0 
- Dlhodobé záväzky 178.784,94 178.784,94 0 
- Záväzky voči združeniu 9473,69 9.473,69  

Záväzky spolu k 31.12.2020 403.392,16 403.392,16 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 
 

Komunálny 

univerzálny 

úver 

  zriadenie 

Domova 

dôchodcov a 

na 

rekonštrukciu 

5 BJ.  

142.734,00 12.000,00 1.042,01 30.067,66 r. 2023 

ŠRB Výstavba 8BJ 289.384,58 9.666,71 1.973,05 189.350,94 r.2030 
Municipálny 

úver 

Zvýšenie 

energetickej 

účinnosti 
budovy MŠ 

130.000,00 0 0 130.000,00  r. 2024 

  562.118,58 21.666,71 3.015,06 371.085,31  

 

Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o  municipálnom úvere na predfinancovanie a 

spolufinancovanie projektu Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ. Úver v čiastke 

100.000,00  eur  bude refundovaný po ukončení z Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Vlastné 

zdroje 30.000,00 eur obec uzatvorila zmluvu na dlhodobý úver s dobou splatnosti do r. 2024, 

splátky istiny a úrokov budú mesačné. 

 

Dodrţiavanie pravidiel pouţívania 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.  
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a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 

 
b) Text Suma v EUR  

Skutočné beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 

z toho::  

 

- skutočné bežné príjmy obce  593.850,61 
- skutočné bežné príjmy RO  0 
Spolu beţné príjmy obce a RO k 31.12.2019 593.850,61 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho: 0 
zostatok istiny z bankových úverov 60.067,66 
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 100.000 
zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 189.350,94 
zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0 
 0 
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 349.418,60 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:   0 
z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 94.675,47 
z úveru z Environmentálneho fondu 0 
z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 100.000 
 194.675,47 
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 154.743,13 
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020 154.743,13 

 
Zostatok istiny k 31.12.2020 Skutočné beţné príjmy 

k 31.12.2019 

§ 17 ods.6, písm. a) 

c)  

154.743,13 593.850,61               26,06% 

 

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

 

d) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 

Text Suma v EUR 
Skutočné beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 

z toho:  

593.850,61 

- skutočné bežné príjmy obce  593.850,61 
- skutočné bežné príjmy RO  0 

Spolu beţné príjmy obce a RO k 31.12.2019 593.850,61 
  

Beţné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 60.122,45 
- dotácie zo ŠR 123.691,04 
- príjmy z náhradnej výsadby drevín 0 
- účelovo určené granty 500 
- dotácie zo zahraničia 0 
- dotácie z Eurofondov  0 
- ......  

Spolu beţné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019 184.313,49 
Spolu upravené beţné príjmy k 31.12.2019* 409.537,12 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004 0 
- 821005 12.000,00 
- 821007 9.666,71 
- 821009 0 
-   

- 651002 973,4 
- 651003 0 
- 651004 1.973,05 
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-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**  

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2020** 

Skutočné upravené beţné príjmy 

k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

24.613,16 409.537,12 6,01% 

 

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

 

 

 

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 2020 neposkytla žiadne dotácie.  

 

 
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  

- beţné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 
- 0 0 0 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
 Obec v roku 2020 nevyvíjala žiadnu 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. 
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 
 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0 0 0 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 
 

 

Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0 0 0 

 

 

- prostriedky zriaďovateľa  

 
 

Príspevková organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0 0 0 

    

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 
 

 

Príspevková organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0 0 0 

 

 

- prostriedky vlastné 

 
 

Príspevková organizácia 

 

Vlastné finančné 

prostriedky 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0 0 0 

 

 
 

Právnická osoba 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0 0 0 
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť 

: školstvo, matrika, ....  

- beţné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

ÚPSVaR 

Michalovce 

Dohoda 20/42/054/81 o zabezpečení podmienok 
aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na 
nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou 
činnosťou v rámci projektu „Pomôž svojej obci“. 

830,6 830,6 0 

Ministerstvo 

školstva 

Školstvo – prenesený výkon 

školstva 

76.302,00 64.611,50 11.690,50 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Voľby do NR SR 1.356,1 1.356,1 0 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Celoplošné testovanie „Spoločná 

zodpovednosť“ Covid 19 

2.029,78 2.029,78 0 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Civilná ochrana 79,99 79,99 0 

ÚPSVaR 

Michalovce 

Prostriedky na podporu výchovy a k stravným 
návykom dieťaťa v súlade so zákonom č. 
544/2010 Z. z. o dotáciách  

4.862,40 3.608,40 1.254,00 

ÚPSVaR 

Michalovce 

Dohoda 19/42/054/363 „Cesta na trh práce“ 
aktivita č. 3 podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č. 
5/2004 Z. z. O službách zamestnanosti a o 
zmene doplnení niektorých zákonov znení 

neskorších predpisov pre subjekty 
nevykonávajúce hospodársku činnosť 

6.615,21 6.615,21 0 

ÚPSVaR 

Michalovce 

Dohoda 19/42/054/491 Pracuj v školskej jedálni 
aktivita č. 3 podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č. 
5/2004 Z. z. O službách zamestnanosti a o 
zmene doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov pre subjekty 
nevykonávajúce hospodársku činnosť 

5.333,20 5.333,20 0 

ÚPSVaR 

Michalovce 

Dohoda č. 20/42/54X/130 o poskytnutí 
finančného príspevku na podporu vytváranie 
pracovných miest v rámci projektu „Pracuj zmeň 
svoj život“.Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania 
UoZ. 

3.329,28 0 3.329,28 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Registratúra pre obyvateľov 295,02 295,02 0 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Register adries 18 18 0 

Ministerstvo 

životného 

prostredia SR 

Ochrana životného prostredia 84,93 84,93 0 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Bratislava 

Dobrovoľná požiarna ochrana  5.000,00 5.000,00 0 

     

Štatistický úrad 

SR 

Sčítanie domov a bytov 2.624,00 0 2.624,00 

Celkom:  108.760,51 89.862,73 18.897,78 
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 Kapitálové výdavky:    

     

Ministerstvo 

vnútra SR 

Bratislava 

Výstavba Kamerového systému   8.000,00     8.000,00  0 

Úrad vlády 

SR Bratislava 

Detské ihrisko   8.000,00 8.000,00 0 

Ministerstvo 

financií SR 

Bratislava 

Rekonštrukcia interiéru kuchyne 

kultúrneho domu 

10.000,00 10.000,00 0 

Spolu: Kapitálové výdavky  26.000,00 26.000,00 0 

CELKOM: Kapitálové a beţné výdavky: 134.760,51 115.862,73 18.897,78 

 

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 

pouţitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0 0 0 

 

 
 

Obec  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov 

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0 0 0 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0 0 0 

 
 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0 0 0 
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

 

Obec v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami č. 1/2018 schválených OZ 

uznesením č. 13/2018 zo dňa 26.02.2018, 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: 

 

 

 
NAVRH    PRE  OZ :   

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce  k návrhu 

Záverečnému účtu za rok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez 

výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške  

109.130,15 EUR. 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použiť zostatok finančných operácií v sume  30.157,85 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 predpisov na tvorbu 

rezervného fondu. 

 

 

 


