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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 vyrovnaný a  kapitálový   rozpočet ako  vyrovnaný. Po úpravách bol rozpočet 

vyrovnaný. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2019  uznesením č. 14/2019. 

Zmeny rozpočtu:  
1.  zmena  -  navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie a zapojenie do rozpočtu finančných prostriedkov 

z minulých rokov – ŠJ - stravné – 29.02.2020 

2.  zmena – schválená starostom obce dňa 03.03.2020 – presun medzi položkami 

3.  zmena – schválená starostom obce dňa 16.03.2020 – navýšenie výdavkov z dôvodu pandémie  

4.  zmena  - schválená starostom obce dňa 30.03.2020 – presun medzi položkami   

5.  zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 20.05.2020 

6.  zmena – schválená starostom obce dňa 25.05.2020 – presun medzi položkami 

7.  zmena – schválená 12.06.2020 uznesením č. 19/2020 

8.  zmena – schválené starostom obce dňa  28.07.2020 – navýšenie výdavkov z dôvodu pandémie 

9.  zmena – schválené starostom obce dňa 30.08.2020 – presun medzi položkami 

10. zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 31.08.2020 

11. zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 16.09.2020 

12. zmena – schválená starostom obce dňa 17.09.2020 – presun medzi položkami 

13. zmena – schválené starostom obce dňa 09.10.2020 – presun medzi položkami 

14. zmena – navýšenie rozpočtu – návratný finančný príspevok zo ŠR – KZ 20 – dňa 26.10.2020 

15. zmena – schválená starostom obce dňa 30.10.2020 – presun medzi položkami 

16. zmena – schválené dňa 11.12.2020 uznesením č. 22/2020 

17. zmena – schválená starostom obce dňa 12.12.2020 – presun medzi položkami – dotácia na mzdy 

MŠ a ŠJ, dotácia – COVID-19, dotácia SODB 

18. zmena – schválená starostom obce dňa 30.12.2020 – presun medzi položkami 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020  
 

 Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 239 592,00 349 378,63 

z toho :   

Bežné príjmy 199 592,00 218 480,70 

Kapitálové príjmy 0,00 50,00 

Finančné príjmy 40 000,00 130 847,93 

Výdavky celkom 239 592,00 349 378,63 

z toho :   

Bežné výdavky 199 592,00 226 728,63 

Kapitálové výdavky 40 000,00 122 650,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020  
 

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 

349 378,63 228 036,21 65,27 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 349 378,63 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

224 036,21 EUR, čo predstavuje  65,27 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

218 480,70 210 954,52 96,56 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 218 480,70  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

210 954,52 EUR, čo predstavuje 96,56 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

193 162,00 187 607,23 97,12 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 141 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 138 688,49 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 98,36 %.  

V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID - 19 bola krátená oproti roku 2019 o 2,24 % čo predstavuje sumu 3 175,25 EUR. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 36 439,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 33 328,36 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 91,46 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 28 738,56 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 4 551,04 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 38,76 EUR. 

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  33 315,11 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 13,25 

EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 74,89  EUR. 

 

Daň za psa   
Z rozpočtovaných 140 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 145,66 €, čo je 104,04 % 

plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 145,66 €, za nedoplatky z minulých rokov 2,00 

€. K 31.12.2020 obec neeviduje nedoplatok na dani za psa. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 10 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 9 861,59 €, čo je 98,62 

% plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 9 814,56 €, za nedoplatky z minulých rokov 

47,03 €. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky  v sume 37,10 €. 

 

Daň za jadrové zariadenia 

Z rozpočtovaných 5 583 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5 583,13 €, čo je 100,00 % 

plnenie. 
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b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

3 430,00 2 782,10 81,11 

 

Príjmy  z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 1 700,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 624,10 €, čo je 95,54 

% plnenie. Ide o príjem z prenajatých priestorov v sume 1 554,66 € a príjem z prenajatého 

zariadenia (riad) 69,44 €. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 1 730,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 158,00 €, čo je 66,94 

% plnenie. Časť tvoria príjmy za materskú školu vo výške  528,00 €, príjmy za predaj služieb 

(vyhlasovanie relácie MR, cintorínske poplatky, smetné nádoby) vo výške 246,00 €, správne 

poplatky vo výške 384,00 €. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

2 330,62 2 337,62 100,30 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 330,62 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

2 337,62 EUR, čo predstavuje 100,30 % plnenie.  

Medzi  iné  nedaňové  príjmy  boli  rozpočtované  príjmy z dobropisov (plyn, elektrina) v  sume 

985,44 EUR, z vratiek (zdravotná poisťovňa) 7,00 EUR a za prieskumné územie (Nafta) v sume 

464,49 EUR.  

 

d) prijaté granty a transfery 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

16 558,08 16 558,08 100,00 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 16 558,08 EUR bol skutočný príjem vo výške 16 558,08 

€, čo predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

OU Trnava – organizačný odbor 719,50 Voľby 2020 

OU Trnava – odbor školstva 988,00 Výchova a vzdelávanie detí MŠ 

MDVaRR SR Bratislava 564,98 SOU - Stavebný poriadok 

MDVaRR SR Bratislava 16,72 SOU – doprava, komunikácie 

OU Trnava – starostlivosť o ŽP 36,76 SOU – životné prostredie 

MV SR – sekcia verejnej správy 127,71 REGOB 

MV SR – sekcia verejnej správy 22,80 Register adries 

ŠÚ SR 1 332,00 SODB 2021 

ÚPSVaR  561,39 Aktivačná činnosť 

OU Trnava – odbor školstva 1 126,80 Predškoláci - stravné 

ÚPSVaR 99,80 Rodinné prídavky 
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V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID - 19 : 

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

TSK Trnava 750,00 Výdavky na dezinfekciu 

OÚ – OKR Hlohovec 1 052,07 Výdavky na testovanie 

ÚPSVaR  9 159,55 Mzdy - MŠ 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID -19: 

- dotácia na mzdy zamestnancov v materskej škole, počas pandémie COVID – 19. 

Materská škola bola zatvorená od marca do júna 2020. 

 

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

účelom. 

 

e) Poplatky a platby za stravné – cudzie zdroje 

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

3 000,00 1 669,49 55,65 

 

Medzi príjmy, ktoré sa rozpočtujú patria aj príjmy zariadenia školského stravovania – v sume 

1 669,49 € (príjem od rodičov na stravu pre deti). Tento príjem je možné použiť iba na nákup 

potravín, z ktorých sa pripravuje strava pre deti v materskej škole. V roku 2020 bol príjem 

ovplyvnení v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, kvôli čomu sme mali MŠ uzatvorenú. 

 

2) Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

50,00 50,00 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 50,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

50,00 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie. 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 50,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

3) Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

130 847,93 17 031,69 13,02 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 130 847,93 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 17 031,69 EUR, čo predstavuje  13,02 % plnenie.  

 

Položkou 453 sme zapojili do príjmov zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho 

kalendárneho roka v sume 595,93 €. Jedná sa o školské stravovanie, kde sme zapojili zostatok 

finančných prostriedkov z roku 2019 - stravné od rodičov v sume 87,13 EUR  a dotácia, ktorá 

bola poskytnutá na stravné pre predškolákov v roku 2019 v sume 508,80 EUR a následne vrátená 

do štátneho rozpočtu.  
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V roku 2020 bol schválený bankový úver v sume 82 600,00 EUR obecným zastupiteľstvom dňa 

12. 06. 2020  uznesením č. 19/2020. K reálnemu príjmu nedošlo. 

 

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 7 652,00 EUR schválená obecným 

zastupiteľstva dňa 08. 10. 2020 uznesením č. 21/2020. 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 14/2019 zo dňa 12.12.2019 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 40 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 8 783,76 EUR. 

V roku 2020 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 3,76  EUR 

- nevyčerpané prostriedky z dotácie na školské stravovanie v roku 2019 v sume 508,80 

EUR 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  

 
Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19. 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

349 378,63 195 110,43  55,84 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 349 378,63 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 195 110,43 EUR, čo predstavuje  55,84 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

226 728,63 186 326,67 82,18 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 226 728,63 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 186 326,67 EUR, čo predstavuje  82,18 % 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 106 412,76 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 

88 146,33 EUR, čo je 82,83 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a 

pracovníkov školstva. Na nižšie plnenie výdavkov v oblasti miezd mala vplyv pandémia 

COVID-19. Zamestnanci boli práceneschopní počas roka 2020, resp. si čerpali pandemické 

OČR. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 36 167,38 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

30 268,87 EUR, čo je 83,69 % čerpanie. Na nižšie plnenie výdavkov v oblasti poistného z miezd 

mala vplyv pandémia COVID-19. Zamestnanci boli práceneschopní počas roka 2020, resp. si 

čerpali pandemické OČR. 
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Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 67 346,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

51.645,74 EUR, čo je 76,69 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako 

sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom 

a ostatné tovary a služby.  

Významné položky v roku 2020:  

- opravy a údržba suterénu – stavebné práce, mreže, údržba – príprava priestorov pre 

obchod a prislúchajúce WC v sume 2 102,74 EUR 

- stravné v školskej jedálni v sume 2 383,48 €. Jedná sa o prostriedky od rodičov na 

potraviny v sume 1 711,48 EUR a čerpanie dotácie na stravu v sume 672,00 EUR 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 8 569,64 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

8 113,73 EUR, čo predstavuje 94,68 % čerpanie. Ide o transfery poskytnuté SOÚ, RVC, 

SLOVES, ZMOS, PONIKLEC, INOVEC, ZŠ, ARRIVA, transfery vyplývajú 

z pracovnoprávnych vzťahov – práceneschopnosť a poskytnuté sociálne výpomoci naším 

občanom (jubilanti, pozostalí, narodenie dieťaťa). Je tu započítaný aj odvod Spoločnému 

obecnému úradu v Hlohovci, kam odvádzame dotácie na stavebné konanie, životné prostredie 

a cestné komunikácie, ako aj iné administratívne poplatky.  

Významné položky v roku 2020: 

- transfer na dopravné služby v sume 2 903,80 €. Jedná sa poskytnutie transferov fa 

ARRIVA Nitra a fa ARRIVA Trnava, za prevádzkovanie autobusových spojov, ktoré by 

boli inak zrušené.   

- Transfer SOU Hlohovec v sume 1 162,34 EUR v prepočte na obyvateľov 

 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 8 232,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

8 152,00 EUR, čo predstavuje 99,03 % čerpanie.  

Významné položky v roku 2020: 

- čerpanie návratnej finančnej výpomoci zo ŠR v sume 7 652,00 EUR, z ktorých sme 

hradili elektrinu na verejnom osvetlení, údržbu ciest a vývoz odpadu 

- v roku 2020 sme plánovali úver a zaplatili sme manipulačný poplatok 500,00 EUR 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

122 650,00 8 783,76 7,16 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 122 650,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 8 783,76 EUR, čo predstavuje  7,16 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 

Z rozpočtovaných 6 100,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 6 083,76 

EUR, čo predstavuje 99,73 % čerpanie. Boli namontované LED lampy a doplnené chýbajúce 

svetelné body. 

b) Detské a multifunkčné ihrisko - Barina 

Z rozpočtovaných 87 600,00 EUR – nebolo čerpané. 

c) Prístavby WC a prestavba kuchyne v priestoroch KD 

Z rozpočtovaných 15 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 200,00 

EUR. Vypracovanie projektov na prístavbu WC a prestavba kuchyne v suteréne KD. 
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d) Prístrešok pri budove domu smútku na cintoríne 

Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR nebolo čerpané.  

e) Rekonštrukcia a modernizácia budovy – obchod 

Z rozpočtovaných  1 550,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 500,00 

EUR. V priestoroch obchodu bola zavedená nová elektroinštalácia. 

f) Cestné spomaľovače 

Z rozpočtovaných 1 400,00 EUR nebolo čerpané. 

g) Rekonštrukcia odvodového kanála – Barina 

Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR nebolo čerpané. 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0,00                   0,00 0 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje  0 % čerpanie.  

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 
 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 210 954,52 

Bežné výdavky spolu 186 326,67 

Bežný rozpočet 24 627,85 

Kapitálové  príjmy spolu 50,00 

Kapitálové  výdavky spolu 8 783,76 

Kapitálový rozpočet  -8 733,76 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 15 894,09 

Úprava schodku (ŠJ, MŠ) 492,74 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 15 401,35 

Príjmové finančné operácie  17 031,69 

Výdavkové finančné operácie  0,00 

Rozdiel finančných operácií 17 031,69 
PRÍJMY SPOLU   228 036,21 

VÝDAVKY SPOLU 195 110,43 

Hospodárenie obce  32 925,78 

Vylúčenie z prebytku(ŠJ,MŠ) 492,74 

Upravené hospodárenie obce 32 433,04 

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 15 894,09 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 492,74 EUR  navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu 15 401,35 EUR  
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     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  447,60 EUR, a to na :  

-stravné pre deti - predškolákov v sume  447,60 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 45,14 EUR 

 

Zostatok finančných operácií v sume 17 031,69  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 upravený o nevyčerpané návratné zdroje financovania 

v sume 0,00  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 17 031,69 EUR  

 

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

32 433,04 EUR.  

 

 5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

            

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  43 022,86       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  
 

0,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

Rekonštrukcia elektroinštalácie –obchod 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia  

Prístavba a stavebné úpravy – kuchyňa +WC 

8 783,76 

1 500,00  

6 083,76 

1 200,00  

KZ k 31.12.2020 34 239,10       

 

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 1 854,64 

Prírastky - povinný prídel -  1 %                    684,46 

Úbytky   - stravovanie    

               - nepeňažný príjem so zdanením                  

236,40 

1 619,36 

KZ k 31.12.2020 683,34 

 

Prírastok sociálneho fondu tvorí povinný prídel 1 % z vypočítaných miezd zamestnancov. 

Finančné prostriedky boli použité na úhradu časti  výdavkov zamestnancov za stravovanie 

a nepeňažný príjem formou stravných lístkov, ktorý bol zdanený.  
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6. 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 618 347,81 623 221,06 

Neobežný majetok spolu 554 020,15 536 133,13 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 481 500,00 463 612,98 
Dlhodobý finančný majetok 72 520,15 72 520,15 

Obežný majetok spolu 62 850,96 86 466,28 
z toho :   
Zásoby 56,16 6,65 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  790,20 2 224,40 
Finančné účty  62 004,60 84 235,23 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 476,70 621,65 

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 618 347,81 623 221,06 

Vlastné imanie  278 556,00 288 124,08 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  278 556,00 288 124,08 

Záväzky 14 798,29 14 798,29 
z toho :   
Rezervy  900,00 900,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 508,80 447,60 
Dlhodobé záväzky 1 901,98 735,48 
Krátkodobé záväzky 11 487,51 12 812,71 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 7 652,00 

Časové rozlíšenie 324 993,52 312 549,19 

 

 

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 1 898,36 1 898,36 0,00 

- zamestnancom 6 190,68 6 190,68 0,00 

- poisťovniam  3 891,63 3 891,63 0,00 

- daňovému úradu 651,62 651,62 0,00 

- štátnemu rozpočtu 8 099,60 8 099,60 0,00 

- bankám 0,00 0,00 0,00 

- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky 1 815,90 1 815,90 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2020 22 547,79 22 547,79 0,00 
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Stav úverov k 31.12.2020  

Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o úvere č. 202/CC/20 na predfinancovanie oprávnených 

výdavkov na realizáciu aktivít projektu „Vybudovanie športovo-rekreačného areálu pre deti 

a mládež“  v sume 82 600,00 €. O realizácii projektu sa rozhodne v roku 2021.  

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2020 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2009 o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Obec Dolné Otrokovce nemá zriadené a založené právnické osoby. 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

OÚ ŽP Trnava Bežný výdavok – životné prostredie 36,76 36,76 0,00 

MDVaRR SR Bežný výdavok – miestne komunikácie 16,72 16,72 0,00 

MDVaRR SR Bežný výdavok – stavebný poriadok 564,98 564,98 0,00 

OÚ-org.odbor Bežný výdavok – voľby 2020 719,50 638,69 80,81 

MV SR Bežný výdavok – evidencia obyvateľov 127,71 127,71 0,00 

MV SR Bežný výdavok – register adries 22,80 22,80 0,00 

OÚ -školstvo Bežný výdavok – MŠ - predškoláci 988,00 988,00 0,00 

OU-školstvo Bežný výdavok – ŠJ – predškoláci-strava 1 126,80 679,20 447,60 

OU- OKR Bežný výdavok – pandémia COVID-19 1 052,07 1 052,07 0,00 

ÚPSVaR Bežný výdavok – aktivačná činnosť 561,39 561,39 0,00 

ÚPSVaR Bežný výdavok – mzdy-MŠ a ŠJ - pandémia 9 159,55 9 159,55 0,00 

UPSVaR Bežný výdavok – rodinné prídavky 99,80 99,80 0,00 

ŠÚ SR Bežný výdavok – SODB 2021 –sčítanie bytov 1 332,00 1 332,00 0,00 
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Rozdiel, ktorý vznikol medzi poskytnutými finančnými prostriedkami a ich skutočným využitím. 

Rozdiel po vyúčtovaní volieb bol vrátený do štátneho rozpočtu v roku 2020 v celkovej sume 

80,81 €. Rozdiel po vyúčtovaný dotácie na stravu pre predškolákov bude vrátený do štátneho 

rozpočtu v roku 2021 v sume 447,60 €. 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

     

V roku 2020 neboli poskytnuté finančné prostriedky zo štátnych fondov. 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
SOÚ Leopoldov 2 019,40 1 780,80 238,60 

Poniklec 850,00 850,00 0,00 

INOVEC 900,00 19,31 880,69 

 

V roku 2020 sme poskytli Spoločnému obecnému úradu v Leopoldove finančné prostriedky, 

ktoré potrebujú na vykonávanie svojej činnosti. Jedná sa o postúpenie prijatých dotácii na 

prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, životného prostredia a miestnych 

komunikácii v sume 618,46 €. Ďalej sme im poskytli finančné prostriedky z vlastných zdrojov 

v sume 1 780,80 €, z ktorých po vyúčtovaní bolo vrátených 238,60 €.  Združeniu Poniklec sme 

v roku 2020 uhradili členské v sume 850,00 €. Združeniu INOVEC sme uhradili členské v sume 

900,00 €, z ktorých nám bolo na účet vrátených 880,69 €. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
TSK Trnava 750,00 750,00 0,00 

 

Trnavský samosprávny kraj nám v roku 2020 poskytol dotáciu na výdavky spojené s pandémiou 

COVID-19. 

 

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Obec Dolné Otrokovce zostavuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry. 

 

Vypracovala: Tabačková Zdenka                         Predkladá:  Maršala Ján 

 

 

 

V Dolných Otrokovciach  dňa 11. 06. 2020 


