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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 v roku 2019 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 prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením OZ
č.86/2019.
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 03.03.2020 uznesením č. 9/2020,
- druhá zmena schválená dňa 07.05.2020 uznesením č. 27/2020,
- tretia zmena schválená dňa 23.07.2020 uznesením č. 50/2020,
- štvrtá zmena schválená dňa 15.10.2020 uznesením č. 66/2020,
- piata zmena schválená dňa 26.11.2020 uznesením č. 79/2020,
- šiesta zmena schválená dňa 15.12.2020 uznesením č. 86/2020,
pri každej zmene rozpočtu bolo prijaté aj rozpočtové opatrenie starostu obce.
Rozpočet obce k 31.12.2020

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
príjmov/ čerpanie
výdavkov
k 31.12.2020

782 428,00

836 182,27

689 913,31

82,51

Bežné príjmy

612 948,00

629 075,90

623 050,79

99,04

Kapitálové príjmy

29 480,00

31 044,20

1 564,20

5,04

Finančné príjmy

140 000,00

176 062,17

65 298,32

37,09

Výdavky celkom

743 765,00

787 485,52

554 716,96

70,44

Bežné výdavky

575 115,00

586 741,97

486 975,52

83,00

Kapitálové výdavky

144 710,00

176 583,55

43 547,70

24,66

Finančné výdavky

23 940,00

24 160,00

24 193,74

100,14

Rozpočtové
hospodárenie obce

38 663,00

48 696,75

135 196,35

Príjmy celkom

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

z toho :

z toho :
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v €
Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

836 182,27

689 913,31

82,51

Z rozpočtovaných celkových príjmov 836 182,27 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
689 913,31 €, čo predstavuje 82,51 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

629 075,90

623 050,79

99,04

Z rozpočtovaných bežných príjmov 629 075,90 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
623 050,79 €, čo predstavuje 99,04 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

503 212,00

495 712,75

98,51

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 406 552,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR prostredníctvom Daňového úradu v Trenčíne vo
výške 412 298,01 €, čo predstavuje plnenie na 101,41 %. V roku 2020 výška výnosu dane
z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19 bola krátená o 5,3 %
čo predstavuje sumu 22 757,00 EUR.
Daň z nehnuteľností, za psa, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva, za
komunálny odpad, za rozvoj
Z rozpočtovaných 96 660,00 € na uvedené dane bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
83 414,74 €, čo predstavuje 86,30 % plnenie.
Príjmy dane z pozemkov boli vo výške
14 476,40 €
Príjmy dane zo stavieb boli vo výške
26 265,79 €
Daň za psa bola vo výške
828,00 €
Daň za ubytovanie
783,75 €
Daň za užívanie verejného priestranstva
144,39 €
Daň za komunálny odpad
40 160,41 €
Daň za rozvoj
756,00 €
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

84 745,20

86 219,66

101,74

Príjmy z vlastníctva majetku, prenajatých budov, priestorov a objektov
Z rozpočtovaných 27 673,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 35 713,28 €, čo je
129,05 % plnenie. Ide o príjem z prenájmu pozemkov vo výške 3 064,03 €, z prenájmu budov,
priestorov a objektov vo výške 32 713,28 €.
K 31.12.2020 obec eviduje nedaňové pohľadávky:
2 640,16 €
a/ prenájom budov
1 095,00 €
b/ poplatok za práce traktorom
40,00 €
c/ poplatok za refundáciu réžie budovy Kačabar
1 475,56 €
d/ poplatok za refundáciu vývozu odpadu Ostrov
29,60 €
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky stavebné, rybársky poplatok, overovanie, príjem
z predajných automatov, poplatok za rozkopávkové povolenie. Z rozpočtovaných 55 538,00 €
bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 48 916,43 €, čo je 88,08 % plnenie.
Prevažnú časť ostatných poplatkov tvoria nasledovné príjmy:
- poplatok za Dom smútku, poplatok za zberné suroviny, poplatok za vyhlášku v rozhlase,
poplatok za knihy , publikácie, tlačivá, poplatok za kopírovacie práce, poplatok za sprístupnenie
informácií, poplatok za opatrovateľskú službu, poplatok za zapožičanie inventáru, poplatky
cintorínske, poplatok za multifunkčné ihrisko, poplatok za práce s traktorom, poplatky za
použitie Domu smútku pohrebnou službou, poplatok SSÚ poplatky ŠJ za stravné, poplatky za
MŠ-školné, poplatky za prebytočný hmotný majetok, poplatok za znečisťovanie ovzdušia.
c) ostatné príjmy :
- úroky, dobropisy, poistné plnenia, refundácie elektrickej energie, kurzové zisky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

150,00

25,75

17,17

d) Bežné príjmy – decentralizačné dotácie a granty :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

42 682,90

42 682,58

100,00
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Obci boli poskytnuté nasledujúce dotácie a granty
P,č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Poskytovateľ
Minist. Dopr.,výst. a reg. Rozvoja SR
Minist. Dopr.,výst. a reg. Rozvoja SR
Minist.vnútra SR
Okresný úrad
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny
Okresný úrad
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra SR
Štatistický úrad

Suma v €
47,17
1 594,21
103,73
3 715,00
427,96
829,40
579,00
4 436,40
26 212,39
3 112,84
2 484,00

Účel
Miestne a účelové komunikácie
Spoločný stavebný úrad
Na životné prostredie
Dotácia na vzdelávanie v MŠ
Register obyvateľstva
Voľby do Národnej rady SR
Sociálne služby Covid - 19
Stravovacie návyky dieťaťa
Podpora udržania zamestnanosti v MŠ
Covid - 19
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

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

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

31 044,20

1 564,20

5,04

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 31 044,20€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 1 564,20€, čo predstavuje 5,04% čerpanie.
Obci neboli poskytnuté žiadne kapitálové dotácie a granty, prijala finančné prostriedky
neprevzaté z vyvlastňovacieho konania v sume 1 564,20€.
3) Príjmové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

176 062,17

65 298,32

37,09

V roku 2020 bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 153 305,17 € a skutočne
použité 42 541,32 € čo predstavuje 27,75 %.
V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na
výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 22 757,00 € schválená obecným
zastupiteľstva dňa 15.10.2020 uznesením č. 58/2020.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v EUR
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

787 485,52

554 716,96

70,44
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1) Bežné výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

586 741,97

486 975,52

83,00

v tom:
Funkčná klasifikácia
Správa obce
Bankové poplatky
Všeobecné verejné služby
(Voľby do
Národnej rady SR)
Civilná ochrana
Požiarna ochrana
Miestne komunikácie
Komunálny odpad
Spoločný SSÚ
Služby obce, menšie obecné služby
Verejné osvetlenie
Šport
Kultúra
Obecné noviny, rozhlas
Správa cintorína
Materská škola
Základná škola
Školská jedáleň pri MŠ
Semináre, školenia
Centrá voľného času
Sociálne služby, opatrovateľská služba,
staroba

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

266 040,08
740,00
829,40

213 602,05
422,17
829,40

80,29
57,05
100

3 991,88
500,00
6 043,00
42 300,00
15 670,61
2 100,00

3 883,52
108,00
4 405,15
42 836,69
15 669,15
1 264,24

97,28
21,60
72,90
101,27
99,99
60,20

10 342,00
7 739,00
5 207,00
1 613,00

6 189,79
7 202,93
2 299,52
1 109,52

59,85
93,07
44,16
68,79

2 135,00
160 671,00
500,00
50 852,00
1 500,00
450,00
7 518,00

970,39
133 285,55
0,00
45 334,18
247,00
126,00
7 190,27

45,45
82,96
0,00
89,15
16,47
28,0
95,64

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 306 534,74 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 258 141,61 €,
čo je 84,21 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, zástupcu starostu obce,
kontrolóra obce, pracovníkov OcÚ, služieb obce, materskej školy, školskej jedálne,
opatrovateľskej služby, mzdy za Voľby do európskeho parlamentu, mzdy za voľby prezidenta,
mzdy za prenesený výkon OÚ a VÚC, mzdy SSÚ.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 109 379,97 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 vo výške 87 855,51 €,
čo je 80,32 % čerpanie. Sú tu zahrnuté povinné odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa vo výške 34,95 % z hrubých miezd pracovníkov a príspevok zamestnávateľa
na DDS.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 155 988,26 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 vo výške 128 837,52 € ,
čo je 82,59 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
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d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 12 949,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 vo výške 11 800,73 € , čo
je 91,13 % čerpanie. Ide o transfery na úseku Spoločného stavebného úradu, členské
ZMOS,RVC,MAS Vršatec, Vlára a granty TJ, Fara Orechové, centrám voľného času.
e) Splácanie úrokov
Z rozpočtovaných 1 890,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 vo výške 340,15 €, čo je
18,00 % čerpanie. Ide o splátky úrokov z úveru na kanalizáciu na Športovej ulici.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

176 583,55

43 547,70

24,66

v tom :
Funkčná klasifikácia
Notebook OcÚ - SOBD
Nákup pozemkov pod cestu ul. K Diaľnici
Nákup pozemkov pod cestu ul.Hrabovská
Nákup žacieho stroja
Materiál na chodník MK Pod Kopánky
Výstavba zberného dvora
Výstavba kanalizácie Ostrov
WIFI pre Teba
WIFI pre Teba 5 %
Rekonštrukcia kúrenia KD
Rekonštrukcia kúrenia MŠ
Nákup konvektomatu

v€
Rozpočet
1 006,38
2 480,00
6 173,00
5 227,00
42 831,00
76 951,17
4 063,00
10 922,00
575,00
5 185,00
6 000,00
5 000,00

Skutočnosť
1 006,38
2 480,00
5 688,00
5 227,00
1 498,44
8 089,50
4 062,10
0,00
0,00
5 184,61
4 709,45
4 933,07

a) Ekonomická oblasť – správa obecného úradu
Ide o nasledovné investičné akcie :
- rekonštrukcia kúrenia
- nákup notebooku - SOBD

5 184,61€
1 006,38€

b) Ekonomická oblasť – pozemné komunikácie
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup pozemkov pod cestu ul. K Diaľnici
- nákup pozemkov pod cestu ul. Hrabovská
- nákup materiálu na chodník MK Pod Kopánky

2 480,00€
5 688,00€
1 498,44€

c) Ekonomická oblasť - nakladanie s odpadmi
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Výstavba zberného dvora
- výstavba kanalizácie Ostrov
d) Ekonomická oblasť – verejné priestranstvá
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup žacieho stroja
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8 089,50€
4 062,10€

5 227,00€

% plnenia
100
100
92,14
100
3,50
10,51
99,98
0,00
0,00
99,99
78,49
98,66

e) Ekonomická oblasť – predškolská výchova
Ide o nasledovné investičné akcie :
- rekonštrukcia kúrenia MŠ a ŠJ
- nákup konvektomatu ŠJ

4 709,45€
4 933,07€

3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

24 160,00

24 193,74

100,14

Výdavky na splácanie úveru poskytnutého v roku 2019.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
1) Výsledok hospodárenia – peňažné účty
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
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623 050,79
623 050,79
0,00
486 975,52
486 975,52
0,00
136 075,27
1 564,20
1 564,20
0,00
43 547,70
43 547,70
0,00
-41 983,50
94 091,77
15 398,64
78 693,13
65 298,32
24 193,74
41 104,58
689 913,31
554 716,96
135 196,35
15 398,64
119 797,71

Prebytok rozpočtu v sume 119 797,71 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 119 797,71 EUR navrhujeme použiť
na:
tvorbu rezervného fondu
119 797,71 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 1 720,80. EUR, a to na :
stravné pre deti v sume 1 720,80 EUR
b)
nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 13 677,84 EUR,
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
119 797,71 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
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 hospodárenia
Úbytky
V tom:
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením OZ
č.86/2019.
- prvá zmena schválená dňa 03.03.2020 uznesením č. 9/2020,
- druhá zmena schválená dňa 07.05.2020 uznesením č. 27/2020,
- tretia zmena schválená dňa 23.07.2020 uznesením č. 50/2020,
- štvrtá zmena schválená dňa 15.10.2020 uznesením č. 66/2020,
- piata zmena schválená dňa 26.11.2020 uznesením č. 79/2020,
- šiesta zmena schválená dňa 15.12.2020 uznesením č. 86/2020,

-

- notebook
- pozemky pod cestu ul. K dialnici
- pozemky pod cestu ul. Hrabovská
- žací stroj
- Prepojenie MK Pod Kopánky – Horná Záhrada
- výstavba zberného dvora
- výstavba kanalizácie Ostrov
- rekonštrukcia kúrenia KD
- rekonštrukcia kúrenia MŠ
- konvektomat
Krytie schodku hospodárenia
Ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
17 435,38
135 869,79
42 541,32

1 006,38
2 480,00
5 688,00
5 227,00
1 498,44
8 089,50
4 062,10
5 184,61
4 709,45
4 933,07
0
0
110 763,85
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2020.
Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020

246,82

Prírastky - povinný prídel - 1,05 %

2 172,01

Prírastky - úroky
Úbytky - stravovanie
- regenerácia prac. sily

0,00
2 340,00

- cestovné

0,00

KZ k 31.12.2020

78,83

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu

PS k 01.01.2020 v €

KZ k 31.12.2020 v €

1.869.169,98

1 771 254,88

3 411,59

852,08

1 379 796,39

1 258 260,80

Dlhodobý finančný majetok

485 962,00

512 142,00

Obežný majetok spolu

176 461,84

266 503,69

828,91

790,97

6 505,96

2 640,16

179,00

70,85

Finančný majetok

168 773,14

261 015,71

Časové rozlíšenie

7 986,54

4 331,92

Náklady budúcich období

1 480,58

1 691,76

Príjmy budúcich období

6 505,96

2 640,16

2 053 618,36

2 042 090,49

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z nedaňových príjmov
Pohľadávky z daňových príjmov
Pohľadávky voči zamestnancom

z toho:

SPOLU
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020

Vlastné imanie

KZ k 31.12.2020

1 441 049,32

1 474 928,44

Výsledok hospodárenia

1 441 049,32

1 474 928,44

Nevysporiadaný výsledok min. rokov

1 521 406,68

1 441 049,32

- 80 357,36

33 879,12

80 963,25

86 007,05

2 550,00

550,00

z toho :

Výsledok hosp. za účtovné obdobie
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

0,00

Dlhodobé záväzky

1 169,66

1 186,72

Krátkodobé záväzky

24 361,11

32 824,59

Bankové úvery a ostatné prij.výp.

52 882,48

51 445,74

531 605,79

481 155,00

3 232,61

2 064,42

528 373,18

479 090,58

2 053 618,36

2 042 090,49

Časové rozlíšenie
z toho:
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
SPOLU

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

0,00
17046,49
12509,10
3092,67
0,00
0,00
0,00
152,00

0,00
17046,49
12509,10
3092,67
0,00
0,00
0,00
152,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

24.361,11

24.361,11

0,00

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky

Záväzky spolu k 31.12.2020
Stav úverov
k 31.12.2020
Veriteľ
Prima banka

Účel

Dobudovanie
kanalizačnej
siete
Zamarovce
–
kanalizácia splašková
a prípojky
kanalizácie
ul.
Športová (refundácia)

Výška
poskytnutého
úveru
72 702,94
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Ročná
splátka
istiny za
rok 2020
24 193,74

Ročná
splátka
úrokov za
rok 2020
340,15

Zostatok
úveru
(istiny)
k 31.12.2020
28 688,74

Rok
splatnosti

2022

Obec dňa 05.02.2019 uzatvorila termínovaný úver č. 01/001/19.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a)
celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a
b)
suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25
% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky
poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy,
prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky
získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

-

-

-

Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
z toho::
skutočné bežné príjmy obce
skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019*
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:
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
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020**

Suma v EUR

Zostatok istiny k 31.12.2020**

§ 17 ods.6 písm. a)

51 445,74

Skutočné
bežné
k 31.12.2019*
564 779,93

príjmy

564 779,93
564 779,93
564 779,93
28 688,74
22 757,00

51 445,74

51 445,74

9,10%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019
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:
- 821005
- 651002
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**
24 533,89

Suma v EUR

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2019*
564 779,93

564 779,93
564 779,93
564 779,93
564 779,93

24 193,74
340,15
24 533,89
§ 17 ods.6 písm. b)
4,34%

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 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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2005 o dotáciách, právnickým osobám
na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky
Centrá voľného času
Rímskokatolícka cirkev
Spoločný stavebný úrad - bežné výdavky

6 839,00
126,00
300,00
1 605,86

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
- 36 839,00
126,00
300,00
1 605,86

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-40
0
0
0

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2005
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Zamarovce nemá podnikateľskú činnosť.
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu
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 štátnemu rozpočtu,
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2020
-4-

47,17

47,17

0

Spoločný stavebný úrad

1 594,21

1 594,21

0

Na životné prostredie
Dotácia na vzdelávanie v MŠ
Register obyvateľstva
Voľby do Národnej rady SR
Sociálne služby Covid - 19

103,73
3715,00
427,96
829,40
579,00

103,73
3715,00
427,96
829,40
579,00

0
0
0
0
0

Dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom detí
Podpora udržania zamestnanosti
Covid-19
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

4 436,40

2 715,60

1 720,80

26 212,39
3 112,84
2 484,00

26 212,39
3 112,84
2 484,00

0
0
0

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

-1-

-2-

Minist. Dopr.,výst. a reg. Rozvoja
SR
Minist. Dopr.,výst. a reg. Rozvoja
SR
Minist.vnútra SR
Okresný úrad
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad
Ministerstvo práce, soc. vecí a
rodiny
Úrad práce soc. vecí a rodiny
Trenčín
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra SR
Štatistický úrad

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2020
-3-

Miestne a účelové komunikácie

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Rozpočet bol schvaľovaný v obecnom zastupiteľstve dňa 12.12.2019 uznesením OZ č.86/2019
bez programovej štruktúry obce.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 119 797,71EUR.
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