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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 a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.10.2020 uznesením č.44/2020
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena starostom obce 1/S 14.12.2020

Rozpočet obce k31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

257249,00

466326,00

229287,00
25962,00
2000,00

410669,00
11712,00
43945,00

402295,79
11712,00
45647,34

97,9
100,00
103,8

257249,00

466326,00

418625,50

89,77

189247,00
32712,00
35290,00

234158,00
47140,00
185028,00

204458,77
29140,39
185026,44

88,28
61,81
99,9

257249,00

466326,00

0,00

459655,13

98,5

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
466326,00

Skutočnosť k31.12.2020

% plnenia

459655,13

98,5

Z rozpočtovaných celkových príjmov 466326,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
459655,13 EUR, čo predstavuje 98,5% plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
410669,00

Skutočnosť k31.12.2020

% plnenia

402295,79

97,9

Skutočnosť k31.12.2020

% plnenia

a) 100 Daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
188349,00

186650,47

V tom:
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k31.12.2020
2020 po poslednej zmene
154121,00
155206,64

% plnenia

120 Dane z majetku
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
19610,00

Skutočnosť k31.12.2020

% plnenia

16940,98

130 Dane za tovary a služby
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
14618,00

Skutočnosť k31.12.2020

% plnenia

14502,85

Významné príjmy:


Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve



Daň z nehnuteľností




Daň za psa
Daň za užívanie verejného priestranstva



Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

- daň z pozemkov
daň zo stavieb

155206,64 EUR
13587,63 EUR
3315,50 EUR
76,35 EUR
401,48 EUR
6715,56 EUR
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
49404,00

Skutočnosť k31.12.2020
43924,59

V tom:
210 príjmy z podnikania a z vlastníctva
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k31.12.2020
2020 po poslednej zmene
19051,00
18585,77
Významné príjmy:
- z prenajatej pôdy
- nájomné v 12 BJ

% plnenia

% plnenia

2050,25
16857,94 EUR

220 administratívne poplatky a iné poplatky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k31.12.2020
2020 po poslednej zmene
28169,00
23160,66

240 úroky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
5,00
290 iné nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2184,00

% plnenia

Skutočnosť k31.12.2020

% plnenia

0

0

Skutočnosť k31.12.2020

% plnenia

2178,16

Významné príjmy:
-

vratky pri zúčtovaní zo zdravotného poistenia
vratky pri zúčtovaní energie
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c) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
32916,00

Skutočnosť k31.12.2020

% plnenia

32035,16

100

Obec prijala nasledovné granty
Poskytovateľ

-1-

ŠR

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Dotácia Múdre hranie
Predškoláci
Voľby
REGOB
Register adries
Životné prostredie
Stavebný poriadok - SSÚ
Pozemné komunikácie
Dotácia na stravu
Sčítanie obyvateľstva
Dotácia na UPD
Dotácia na opatrovateľky
Dotácia TOP

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

500,00
699,00
738,02
149,16
22,80
42,93
659,87
19,53
619,20
1360,00
11712,00
0
1140,0

0
0
108,80
0
0
0
0
0
307,20
0
0
15068,52
0

500,00
699,00
846,82
149,16
22,80
42,93
659,87
19,53
926,40
1360,00
11712,00
15068,52
1140,00

-5-

c/ Transfer od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR -3000,00 EUR – podpora DHZO v obci
VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

NSK Nitra

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

500,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

500,00

0

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
11712,00

Skutočnosť k31.12.2020
11712,00

% plnenia
100

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
43945,00

Skutočnosť k31.12.2020

% plnenia

45647,34

V tom – prostriedky z predchádzajúcich rokov – z účtu školskej jedálne ..................237,50 EUR
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Použitie fondu opráv na opravy a údržbu nájomnej bytovky 2275,28 EUR
KZ 2019
2020

2275,28
45,02
390,20
100,00
120,00
56,00
58,00
351,11
1120,33

2683,64

5687,31

2683,64

7250,62

svietidlo
kontrola kotlov
oprava plastových dverí
kominárske práce
oprava kotla
zneškodnenie odpadu z ČOV
poistennie

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k31.12.2020
2020 po poslednej zmene
466326,00
418625,60

% čerpania
89,77

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
234158,00

Skutočnosť k31.12.2020
204458,77

% čerpania
87,31

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 234158,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 204458,77 EUR, čo predstavuje 87,31% čerpanie
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov vo výške 91114,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020
v sume 91553,82 EUR. Suma 6682,21 Eur bola použitá ako rezerva na platy vo výplatnom
termíne január 2021. Patria sem mzdové prostriedky starostu a pracovníkov OcÚ, hlavného
kontrolóra, opatrovateľskej služby, pracovníkov školstva a odmeny za voľby. Pracovníci si od
8.12.2020 do 31.12.2020 čerpali OČR – Covid. 2 zamestnanci pracujúci na projekt TOS mali
v roku 2020 refundované náklady vo výške 1140,00 EUR. Ostatné mzdové náklady , ktoré do
konca rozpočtového roka neboli refundované, prechádzajú do nového rozpočtového roka 2021.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 30142,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
29736,81 EUR, čo je 98,65 % čerpanie. Obec realizuje odvody do zdravotných poisťovní – VZP,
Dôvera, Union- a do Sociálnej poisťovne vo výške 34,95% z vymeriavacieho základu.
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Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 96198,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
74413,90 EUR, čo je 77,35% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých referátov OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
Významné výdavkové položky :
Zdroj Funkčná
klasifikácia
41
20
46
41
41
0111

Ekonomická
klasifikácia
637004

Názov

Skutočnosť v EUR

Všeobecné služby

8987,29

637005
637012

3216,00
289,70

41

0510

637004

41

0510

637012

Špeciálne služby
PoplatkySOZA,
výkonným
umelcom,
poplatky UP Slovensko,
1Všeobecné služby –
zneškodnenie odpadu
-Poplatky

6292,49
534,94

Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 10982,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
9886,24 EUR, čo predstavuje 90,02 % čerpanie.
V tom:
 Odchodné
1916,59
 Dotácia opatrovateľkám 550,00
 Nemocenské
88,73
 Členské príspevky
1825,58
 Transfer CVČ
183,00
 Príspevok na stravovanie 5322,34

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Prima banka
Slovensko
Prima banka
Slovensko
ŠFRB
Prima banka
/eurofondy/
Prima banka
Slovensko
/eurofondy/

Účel

Úver Dexia
Úver 1200317
DOM51
Úver
Úver Wifi pre
Teba
Úver Multifunk.
Ihrisko

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k31.12.2020

24347,00
5605,00
4596,00

1452,34

52559,46

2023

304,39

7680,00

2022

10792,87
-

1780,73
24,89

167989,23
14250,00

2035
2023

139685,57

1292,22

Splatené

splatené

Rok
splatnosti
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2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
47140,00

Skutočnosť k31.12.2020
29140,39

% čerpania
61,81

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 47140,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 29140,39 EUR, čo predstavuje 61,81 % čerpanie.
Kapitálové výdavky sa použili na: obstaranie UPD vo výške 11712,00 €, úhradu Wifi pre Teba
15000 €, rozšírenie priestorov - presklenenie MŠ 2428,39€,
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou
Záverečného účtu.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
185028,00

Skutočnosť k31.12.2020
185026,44

% čerpania
99,99

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 185028,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 185026,44 EUR, čo predstavuje 99,99% čerpanie.
Splátka istiny multifunkčného ihriska 139685,57 EUR
Splátka úveru /dom 51/
4596,00 EUR
Splátka úveru /Dexiakom/ 29952,00 EUR
Splátka úveru ŠFRB
10 792,87 EUR

4.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

Skutočnosť k31.12.2020

402295,79
402295,79

204458,77
204458,77
197837,02
9

11712,00
11712,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

-17428,39

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

180408,63

29140,39
29140,39

Vylúčenie z prebytku

153560,58

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

45647,34

Výdavky z finančných operácií

185026,44

-139397,10
459655,13
418625,60
41029,53
27155,25
13874,28

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Výsledok hospodárenia obce Vieska nad Žitavou za rok 2020 je prebytok 13874,28 EUR.
V tomto prípade OZ môže prebytok vložiť do RF najmenej vo výške 10%.

4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma vEUR
137,73

137,73

Sociálny fond
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Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel 1 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
821,50
809,36
586,50

1044,36
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Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2020
 Prírastky - z dohodnutého nájomného vo
výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu


Suma vEUR
607,84
2683,56

Ostatné prírastky

Úbytky - použitie fondu :
- Poplatky banke
- na opravu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

78,80
1217,3
1995,29
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2019
1651219,31
1634842,40

Skutočnosť
k 31.12.2020
1687344,27
1646299,20

1548870,15
85972,25
15195,21

0
1556726,95
85972,25
43918,43

1059,88

1035,86
0

7628,19
6507,14

8796,63
33732,94

1 181,70

726,64

Skutočnosť
k 31.12.2019
1651219,31
827350,99

Skutočnosť
k 31.12.2020
1687344,27
845109,69

827350,99

845109,69

-19664,49
426508,08

17758,70
285681,73

2 271,73

2271,73

198237,45
15512,87
210486,03
397360,24

185882,51
14473,03
74489,46
556552,85

Pasíva
Zdroje krytia
Názov

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

Pohľadávky

Zostatok

Zostatok
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k31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

k31.12 2020

1666,80
5961,39

Po lehote splatnosti: Tencer,
G&G
Predpis zmluvnej pokuty

90,08
5961,39

2310,00 EUR
332,00 EUR
3319,39 EUR

Záväzky
Zostatok
k31.12 2019

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok
k31.12 2020

426508,08

285681,73

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Prima banka
Slovensko
Prima banka
Slovensko
ŠFRB
Prima banka
/eurofondy/
Prima banka
Slovensko
/eurofondy/

Účel

Úver Dexia
Úver 1200317
DOM51
Úver
Úver Wifi pre
Teba
Úver Multifunk.
Ihrisko

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k31.12.2020

24347,00

1452,34

52559,46

2023

4596,00

304,39

7680,00

2022

10792,87
-

1780,73
24,89

167989,23
14250,00

2035
2023

139685,57

1292,22

Splatené

splatené

Rok
splatnosti

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
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Text

Suma vEUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
- skutočné bežné príjmy obce
Upravené suma
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
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
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
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
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce

237799,04
210570,61
210570,61
60239,46

14250,00
167989,23

242478,69
167989,23
14250,00
182239,23
60239,46

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Zostatok istiny k31.12.2020

Skutočné bežné príjmy k31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

60239,46

210570,61

28,60%

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

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- ......
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019
dotácie z Eurofondov
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 651002

Suma vEUR

237799,04
237799,04
237799,04
215,91
8015,30

18997,22
210570,61
0,00
210570,61
11653,34
16847,00

2981,85
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- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

1780,73
33262,92

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

33262,92

210570,61

15,79%

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

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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2007 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

Bc. Alena Frajková, Katarína Slánska
Bežné výdavky na zakúpenie ochranných
pracovných pomôcok pre opatrovateľky

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

550,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

550,00

0

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Netýka sa
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia ............................. Predmetom podnikania
je:
- .........................
- .........................
- .........................
V roku .................. dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
EUR
Celkové výnosy
EUR
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Hospodársky výsledok - zisk

EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

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.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

-4-

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

ŠR

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

Dotácia Múdre hranie
Predškoláci
Voľby
REGOB
Register adries
Životné prostredie
Stavebný poriadok - SSÚ
Pozemné komunikácie
Dotácia na stravu
Sčítanie obyvateľstva
Dotácia na UPD
Dotácia na opatrovateľky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

500,00
699,00
846,82
149,16
22,80
42,93
659,87
19,53
926,40
1360,00
11712,00
15068,52

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

500,00
699,00
738,02
149,16
22,80
42,93
659,87
19,53
619,20
1360,00
11712,00
0

0
0
108,80
0
0
0
0
0
307,20
0
0
15068,52

-5-
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Dotácia TOP

1140,00

1140,0

0

b/ Transfer od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR -3000,00 EUR – podpora DHZ v obci
c/
VÚC

NSK Nitra

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

500,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

500,00

0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

NSK Nitra

500,00

500,00

-4-

-4-

0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2020.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Napr.:
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške ..... EUR.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške .....
EUR.
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