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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 prebytkový. 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 29.11.2019  uznesením č. 78/2019 OZ 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- 1. zmena  schválená dňa 05.06.2020 uznesením č. 016/2020 OZ 

- 2. zmena schválená dňa 21.08.2020 uznesením č. 0242020 OZ 

- 3. zmena schválená dňa 14.12.2020 uznesením č. 056/2020 OZ 

- 4. zmena schválená dňa 31.12.2020 starostom obce 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020 

 

 

 Schválený 

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 2 963 175,80 2 921 218,88 

z toho :   

Bežné príjmy 2 258 299,28 2 313 253,16 

Kapitálové príjmy 645 426,52 362 969,76 

Finančné príjmy 39 000 224 545,96 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 20 450 20 450 

Výdavky celkom 2 898 085,47  2 813 335,18 

z toho :   

Bežné výdavky 868 400,67 949 015,48 

Kapitálové výdavky 773 926,52 600 491,62 

Finančné výdavky 305 687,18 312 926,28 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 950 071,10 950 901,80 

Rozpočet  obce 65 090,33 107 883,70 
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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 

2 921 218,88 2 907 010,28 100 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 921 218,88 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

2 907010,28 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

2 313 253,16 2 311 825,76 100 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 313 253,16 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

2 311 825,76 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1 034 875,12 1 034 852,13 100 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 962 740,12 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 962 740,12 EUR, čo predstavuje plnenie 

na 100 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 72 135 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 72 112,01 EUR, čo je 100 

% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 46 959,37 EUR, dane zo stavieb boli v sume 

25 074,35 EUR a dane z bytov boli v sume 78,29 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na 

dani z nehnuteľností v sume 6 315,48 EUR. 

 

Ďalej obec eviduje nasledovné pohľadávky:  

Daň za psa  206,31 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 4 008,22 EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

447 485 447 412,79 100 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 447 485 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 447 412,79 EUR, čo je 

100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 860,31 EUR a 

príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 445 552,48 EUR. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 54 540 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 54 298,11 EUR, čo je 

100 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1 716,56 1 715,74 100 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 716,56 EUR, bol skutočný príjem vo výške  

1 715,74  EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z výťažkov z lotérie, z náhrad poistného 

plnenie a príjem z vratiek. 

 

    d) Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 671 431,41 EUR bol skutočný príjem vo výške  

671 431,41 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad Trnava 616 863,80 ZŠ s MŠ 

Transfery, dary 700 Dar na vianočné osvetlenie 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 28 708,80 Dotácia strava  

MDVRR SR 4 249,34 Transfer na úhradu nákladov 

preneseného výkonu št. správy – 

na úseku stavebného poriadku – 

na úsek dopravy 

Ministerstvo vnútra SR 924,27 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku hlásenia pobytu občanov  

Ministerstvo vnútra SR 4 018,51 Prenesený výkon št. správy na 

úseku matrík 

Ministerstvo vnútra SR 1 299,49 Voľby 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 447,88 Rodinné prídavky  

Ministerstvo vnútra SR 118,96 Refundácia odmeny pre skladníka 

CO 

Ministerstvo vnútra SR 3 000 Dotácia dobrovoľný hasičský zbor 

Štatistický úrad SR 4 008 Sčítanie domov a bytov 

Ministerstvo vnútra SR 7 092,36 COVID 19 dotácia 

 

Granty a transfery boli účelovo učené 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 

362 969,76 362 969,76 100 

 



                                                                      6 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 362 969,76 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

362 969,76  EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 362 969,76 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 362 969,76 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Slovenský futbalový zväz 10 000 Futbalový štadión 

Ministerstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka 

16 475,87 Triedy škola 

Ministerstvo životného prostredia 336 493,89 Zberný dvor 

Ministerstvo vnútra 7 000 Kamerový systém 

   

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

224 545,96 214 010,98 95 

 

Z rozpočtovaných finančných operácií 224 545,96 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

214 010,98 EUR, čo predstavuje 95 % plnenie.  

 

V roku 2020 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 12 008,58 EUR v súlade so 

zákonom č.583/2004 Z. z.     

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

20 450 18 203,78 89 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 20 450 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume  

18 203,78 EUR čo predstavuje 89 % plnenie.  

 

 

 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

2 813 335,18 2 721 665,03 97 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 813 335,18 EUR bola skutočne čerpaná k 31.12.2020 suma 

2 721 665,03  EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie. 

1. Bežné výdavky  
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Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

949 015,48 887 899,56 94 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 949 015,48 EUR bola skutočne čerpaná k 31.12.2020 suma 

887 899,56  EUR, čo predstavuje 94 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 219 390 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 198 965,44 EUR, čo je 

91% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov a zamestnancov OcÚ. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 65 400 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 62 464,62 EUR, čo je 96 

% čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 109 104,25 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 85 559,24 EUR, čo 

je 78% 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. Čerpanie sa nenaplnilo z dôvodu nižších nákladov na energie a materiál. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 14 529,25 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 13 213,32 EUR, čo 

predstavuje 91 % čerpanie. 

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

výpomocami 

Z rozpočtovaných 64 900 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 63 650,17 EUR, čo 

predstavuje 98 % čerpanie.  

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

600 491,62 589 956,64 98 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 600 491,62 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 

v sume 589 956,64 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Nákup strojov, prístrojov (kamery)  

Z rozpočtovaných 11 212,53 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 11 212,53 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie..  

b) Rekonštrukcia a modernizácia - cesty 

Z rozpočtovaných 127 942,31 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 127 942,31 EUR, 

čo predstavuje 100 % čerpanie. Išlo o vybudovanie chodníka pri hlavnej ceste smerom do Horných 

Lovčíc (ul. Lovčická) 
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c) Realizácia nových stavieb - Zberný dvor (dotácia + vlastné zdroje) 

Z rozpočtovaných 375 185,25 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v 374 798,50 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie.  

h) Rekonštrukcia a moderniz. – futbalový štadión (dotácia + vlastné zdroje) 

Z rozpočtovaných 30 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 29 151,36 EUR, čo 

predstavuje 97 % čerpanie. 

i) Triedy škola – (dotácia + vlastné zdroje) 

Z rozpočtovaných 25 080,68 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 25 080,68 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie 

 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

312 926,28 307 261,03 98 

 

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 312 926,28 EUR bola skutočne čerpaná k 31.12.2020 suma 

307 261,03 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie.  

 

Finančné prostriedky boli použité na splácanie istiny z prijatých úverov a na vrátenie finanč. 

zábezpek (bytovky). 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného 

účtu. 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

970 478 897 319,09 92 % 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 970 478 EUR bola skutočne čerpaná k 31.12.2020 suma 

897 319,09 EUR, čo predstavuje 92 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Kapitálové výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0 10 519,91 0 % 

 

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 v sume 

10 519,91 EUR, čo predstavuje  0 % čerpanie. Išlo o nákup elektrického sporáka v hodnote 3 611,52 

EUR a konvektomatu v hodnote 6 908,39 EUR. 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 

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

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 2 330 029,54 

z toho : bežné príjmy obce  2 311 825,76 

             bežné príjmy RO 18 203,78 

Bežné výdavky spolu 1 813 927,45 

z toho : bežné výdavky  obce  887 899,56 

             bežné výdavky  RO 926 027,89 

Bežný rozpočet 516 101,65  

Kapitálové  príjmy spolu 362 969,76 

z toho : kapitálové  príjmy obce  362 969,76 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 600 476,55 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  589 956,64 

             kapitálové  výdavky  RO 10 519,91 

Kapitálový rozpočet                               -237 506,79 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 278 894,86 

Vylúčenie z prebytku  42 026,04 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 236 868,82 

Príjmy z finančných operácií 214 010,98 

Výdavky z finančných operácií 307 261,03 

Rozdiel finančných operácií - 93 250,05 
PRÍJMY SPOLU   2 907 010,28 

VÝDAVKY SPOLU 2 721 665,03 

Hospodárenie obce  185 345,25 
Vylúčenie z prebytku (-) 42 026,04 

Upravené hospodárenie obce 143 319,21 

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 185 345,25 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 bol upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR  o 

sumu 42 026,04 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  

rozpočtovom roku  v sume 17 199,24 EUR, a to na prenesené kompetencie – základná škola. 

b) účelové prostriedky – zo školského stravovania na stravné a réžiu (nebolo vylúčené 

v prebytku v roku 2019)  24 826,80EUR. 
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo 

výške 143 319,21  EUR. 

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 69 987,18 

Úbytky za rozpočtový rok 2020 207 010,98 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

198 650 

KZ k 31.12.2020 61 626,20 

  

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020                            3 030,32 

Prírastky - povinný prídel – 1,05   %                    1 860,97 

Úbytky   - závodné stravovanie  (2020, poukážky)                   2 369,25 

KZ k 31.12.2020 2 522,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 

 
A K T Í V A  
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Názov   KZ k 31.12.2019 v EUR KZ k 31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 11 159 334,74 11 153 425,00 

Neobežný majetok spolu 10 365 085,47 10 509 855,55 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 2 008,90 3 154,90 

Dlhodobý hmotný majetok 9 833 165,03 9 976 789,11 

Dlhodobý finančný majetok 529 911,54 529 911,54 

Obežný majetok spolu 791 551,50 639 094,90 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 201 657,65 187 994,56 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 43,22 

Krátkodobé pohľadávky  20 284,28 11 283,07 

Finančné účty  569 609,57 439 774,05 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  2 697,77 4 475,05 

 

P A S Í V A  

Názov KZ k 31.12.2019 v EUR KZ k 31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 11 159 334,74 11 153 425,50 

Vlastné imanie  4 233 743,02 4 314 955,32 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  - 222 448,57 - 222 448,57 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  4 456 191,59 4 537 403,89 

Záväzky 5 617 020,34 5 245 343,48 

z toho :   

Rezervy  1 800,00 1 800,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 10 741,35 17 199,24 

Dlhodobé záväzky 4 656 143,83 4 412 823,32 

Krátkodobé záväzky 676 129,29 584 899,77 
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Bankové úvery a výpomoci 272 205,87 228 621,15 

Časové rozlíšenie 1 308 571,38 1 593 126,70 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 
 

Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám  228 621,15 EUR 

- voči štátnym fondom (ŠFRB) 4 652 875,52 EUR 

- voči dodávateľom 32 826,86 EUR 

- voči štátnemu rozpočtu  17 199,24 EUR 

- voči zamestnancom 12 098,36 EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu  10 352,15 EUR 

 

   Druh úveru Zostatok 

k 31.12.2019 

Stav k 31.12.2020 

Úver 2x15 b.j. 305 468,01 288 221,55 

Úver 30 b.j.  447 720,17 420 322,16 

Úver 2x20 b.j. 740 161,81 699 693,10 

Úver 3x24 b.j. 2 032 296,10 1 937 466,10 

Úver 2x24 b.j. 1 366 975,74 1 307 172,61 

Spolu 4 892 621,83 4 652 875,52 

 

1. Úver poskytnutý na výstavbu 2x15 b.j.  – úroková sadzba 4,4 %, doba splatnosti 30 rokov 

a predmetom záložnej zmluvy sú dve budovy nájomných bytov. Výstavba 2x15 b.j. bola 

realizovaná z poskytnutého úveru prostredníctvom ŠFRB – 50 % nákladov a štátnej dotácie – 

50 % nákladov. Výška úveru 507 966,54€.  

 

2. Úver poskytnutý na výstavbu 30 bytových jednotiek – úroková sadzba 1,2 %, doba splatnosti 

30 rokov. Výška úveru je 823 308,77€. Predmetom záložnej zmluvy je budova 30 bytových 

jednotiek. Úver je poskytnutý Štátnym fondom rozvoja bývania.  

 

3. Úver poskytnutý na výstavbu 2x20 b.j. – úroková sadzba 1,0 %, doba splatnosti je 30 rokov 

a úver je ručený blankozmenkou prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky v 

Bratislave. Výška úveru je 1 237 834,43€. V roku 2007 bol úver vyčerpaný. Dve budovy 

nájomných bytov – 2x20 bytových jednotiek boli skolaudované a dané do užívania v decembri 

2007. Úver je poskytnutý Štátnym fondom rozvoja bývania. Predmetom záložnej zmluvy sú 

dve budovy nájomných bytov – 2x20 bytových jednotiek.     

 

4. Úver poskytnutý na výstavbu 3x24 b.j. – úroková sadzba 1,0 %, doba splatnosti je 30 rokov. 

Výška úveru je 2 979 348,00 € a úver je Predmetom záložnej zmluvy je budova 3x24 bytových 

jednotiek Úver je poskytnutý štátnym fondom rozvoja bývania. 

 

5. Úver poskytnutý na výstavbu 2x24 b.j. – úroková sadzba 1,0 %, doba splatnosti je 30 rokov. 

Výška úveru je 1 828 451 € Predmetom záložnej zmluvy je budova 2x24 bytových jednotiek 

Úver je poskytnutý štátnym fondom rozvoja bývania. A dotácia z Ministerstva výstavby 

a regionálneho rozvoja vo výške  649 170 €. 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   
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    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 Suma v EUR 

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

z toho: 

 

- skutočné bežné príjmy obce  2 239 488,25 

- skutočné bežné príjmy RO  21 855,34 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 2 261 343,59 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:  

- zostatok istiny z bankových úverov 230 245,87 

- 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 4 892 621,83 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 5 122 867,70 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 4 892 621,83 

- 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 

4 892 621,83 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020 230 245,87 

 
Zostatok istiny k 31.12.2020 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

230 245,87 2 261 343,59 10,18 % 

 

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 Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2019 
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z toho:  

- skutočné bežné príjmy obce  2 239 488,25 

- skutočné bežné príjmy RO  21 855,34 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 2 261 343,59 

  

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 544 520,80 

- dotácie zo ŠR 83 087,54 

- dotácie z MF SR ....  

- príjmy z náhradnej výsadby drevín  

- účelovo určené peňažné dary   

- dotácie zo zahraničia  

- dotácie z Eurofondov   

- ......  

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019   627 608,34 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019 1 633 735,25 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004  

- 821005 43 584,72 

- 821007 239 746,31 

- 821009  

-   

- 651002 4 011,36 

- 651003 59 638,81 

- 651004  

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020 346 981,20 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2020 

Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.20119 

§ 17 ods.6 písm. b) 

346 981,20 1 633 735,25 21,24 % 

 

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

 

 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
Obec Brestovany nemá plnenie. 

 

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. 5/2015 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 ..... 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 
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- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

 

- 2 - 

prostriedkov 

- 3 - 

 

- 4 - 

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na 

nákup športového materiálu, údržba 

futbalovej plochy, odmeny rozhodcom 

a delegátom futbalového zväzu, poštové 

a bankové poplatky, energie, 

10 000 EUR 10 000 EUR 0 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov 

Slovenska - bežné výdavky na kultúrno-

športové-turistické podujatia, spevácka 

skupiny Seniorka, vystúpenia 

2 000 EUR 1 546,12 EUR 453,88 

Dobrovoľný hasičský zbor - bežné výdavky 

na hasičské cvičenia, nákup hasičskej 

výzbroje, energie, údržba budovy, nákup 

požiarnického auta 

2 500 EUR 2 500 EUR 0 

Poľovné združenie – bežné výdavky na 

nákup krmiva pre zvieratá, údržba poľ. chaty 

2 500 EUR 2 500 EUR 0 

Fajn Centrum – bežné výdavky na prácu 

s deťmi, mládežou, klubovú činnosť pre deti i 

dospelých 

2 000 EUR 1 896,32 EUR 103,68 

Združenie zdravotne postihnutých Bučany 

– bežné výdavky na dopravu na rekondičný 

pobyt 

400 EUR 400 EUR 0 

Slovenský zväz chovateľov poštových 

holubov – bežné výdavky na nákup krmiva 

pre holubov 

200 EUR 200 EUR 0 

 

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie.  

 

 

10. Podnikateľská činnosť   

 
Obec Brestovany nemá plnenie. 

 

 

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 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

Základná škola s materskou 

školou 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

Vlastné príjmy školy 18 404,98 18 203,78 201,20 

Dotácia na prenesené 

kompetencie pre ZŠ s MŠ 

522 986 522 986 0,00 

Dotácia na vzdelávacie poukazy 5 005,00 5 005,00 0,00 

Dotácia z UPSVAR pre školu- 

strava 

28 708,80 28 708,80 0,00 

Finančné prostriedky prenesené 

z roku 2019 

0,00 0,00 0,00 

Materská škola predškoláci 5 565 5 565 0,00 

Žiaci zo soc. znevýhodneného 

prostredia 

2 350 2 350 0,00 

Asistent učiteľa 38 405 38 405 0,00 

Dotácia na učebnice 6 270 6 270 0,00 

Škola v prírode 2 850 2 850 0,00 

Lyžiarsky kurz 0,00 0,00 0,00 

Odchodné 2 767 2 767 0,00 

Spolu prenesené kompetencie 633 311,78 633 110,58 201,20 

Originálne kompetencie 303 862,19 303 437,22 424,97 

Spolu  937 173,97 936 547,80 626,17 

    

 

 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ dotácie 

 

 

    

- 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 - 

Okresný úrad, odbor 

školstva  

Bežný výdavok – ZŠ s MŠ 616 863,80 616 863,80           0,00 

Úrad práce sociálnych 

vecí a rodiny 

Bežný výdavok – ZŠ s MŠ 28 708,80 28 708,80           0,00 

Okresný úrad Trnava Bežný výdavok – životné 

prostredie 

0,00        0,00           0,00 

MDVRR  SR Bežný výdavok – stavebný 

poriadok a úsek dopravy 

4 249,34 4 249,34           0,00 

Ministerstvo vnútra SR Bežný výdavok – hlásenie 

pobytu 

924,27       924,27           0,00 
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Ministerstvo vnútra SR Bežný výdavok  - matrika 4 018,51     4 018,51          0,00 

Ministerstvo vnútra SR Bežný výdavok - voľby 1 299,49     1 299,49           0,00 

Úrad práce sociálnych 

vecí a rodiny 

Bežný výdavok – rodinné 

prídavky 

447,88 447,88           0,00 

Ministerstvo vnútra SR Bežný výdavok – odmena 

skladníkovi CO 

118,96 118,96           0,00 

Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR 

Bežný výdavok – pre hasičov 

na zabezpečenie materiálno-

technického vybavenia 

DHZO 

3 000,00       3 000,00           0,00 

Štatistický úrad SR Sčítanie domov a bytov 4 008,00 4 008,00 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Dotácia COVID 19 7 092,36 7 092,36 0,00 

Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka 

Triedy škola 16 475,87 16 475,87 0,00 

 

Ministerstvo životného 

prostredia 

Zberný dvor 336 493,89 336 493,89 0,00 

Ministerstvo vnútra Kamerový systém III.časť 7 000,00 7 000,000 0,00 

Slovenský futbalový zväz Rekonštrukcia štadiónu na 

ihrisku 

10 000,00 10 000,00 0,00 

 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec nemá v tomto bode plnenie. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC    

 

Obec nemá v tomto bode plnenie. 
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2020 a stanovisko 

k Záverečnému účtu. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora 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 143 319,21 EUR. 

 

 

 


