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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 aj kapitálový
rozpočet bol zostavený ako prebytkový .
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.05.2020 uznesením č.111
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 05.06.2020 rozpočtovým opatrením č.1/2020
- druhá zmena schválená dňa 04.12.2020 uznesením č. 139
- tretia zmena schválená dňa 10.12.2020 rozpočtovým opatrením č.2/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

544 372

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
556 273

376 097
132 081
36 194

381 082
137 624
37 567

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

538 408

552 487

362 464
33 652
142 292

374 704
35 491
142 292

5 964

3 786

Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
556 273

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

549 320,42

98,75

Z rozpočtovaných celkových príjmov 556 273 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
549 320,42 EUR, čo predstavuje 98,75 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
381 082

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

398 838,19

104,66

Z rozpočtovaných bežných príjmov 381 082 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
398 838,19 EUR, čo predstavuje 104,66 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
261 749

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

279 539,47

106,80

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 195 550 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 204 817,04 EUR, čo predstavuje
plnenie na 104,74 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 54 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 62 171,39 EUR, čo
predstavuje plnenie na 114,50 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 55 161,93 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 6 840,42 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 169,04
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 62 036,59 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
134,80 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 623,52
EUR.
Daň za psa 574,50 EUR. K 31.12.2020, za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 556,00 EUR,
za nedoplatky minulých rokov 18,50 EUR. Obec eviduje k 31.12.2020 pohľadávky za psa
v sume 80,35 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva 62,00 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 11 914,54 EUR. Za rozpočtový
rok bolo zinkasovaných 11 486,11 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 339,00 EUR.
Za odovzdaný elektro odpad bol príjem v sume 89,43 EUR.
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
v sume 2 125,22 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
41 404

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

41 570,46

100,40
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 31 522 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 31 400,28 EUR, čo je
99,61 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje hlavne príjem z prenajatých pozemkov v sume
7 639,60 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 23 760,68 EUR,
v tom príjem za nájom bytoviek v sume 17 327,28 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 9 882,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 10 170,18 EUR, čo
je 102,92 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje správne poplatky v sume 3 563,18 EUR,
stravné od rodičov 2 744,85 EUR, za réžiu 791,60 EUR, školné 914,00 EUR, od Povodia Hrona
360,00 EUR, za služby 1 792,08 EUR a úroky z vkladov v sume 4,47 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 893

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 893,15

100,01

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 893 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1 893,15 EUR, čo predstavuje 100,01 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 76 036 EUR bol skutočný príjem vo výške 75 835,11
EUR, čo predstavuje 99,74 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR Levice
ECO TECH, s.r.o. H.Vrbica
DPO SR, Bratislava
MV SR, Bratislava

Suma v EUR
6 227,58
600,00
3 000,00
63 851,81

Účel
Školské potreby, strava,
refundácia miezd 80% MŠ
Kultúrne podujatia oraniz.obcou
Dotácia pre DHZO H.Vrbica
Normatívne a nenormatívne
finančné prostriedky ZŠ,MŠ
Matrika, Reg.adries, REGOB,
SODB,voľby, CO

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
V roku 2020 obec prijala nasledovné transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
Poskytovateľ dotácie
MV SR, Bratislava
MV SR, Bratislava

Suma v EUR
655,72
1 500,00

Účel
Pre obec -Refundácia výdavkov
na dezinfekčné a ochranné
pomôcky
Pre – ZŠ protipandemické
opatrenia
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
137 624

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

137 623,86

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 137 624 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
137 623,86 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 17 959 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 17 958,80 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 119 665 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 119 665,06 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Pôdohospodárska platobná agentúra
Bratislava

Suma v EUR
119 665,06

Účel
Refundácia – Novostavba
športového areálu Hontianska
Vrbica

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
37 567

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

12 858,37

34,23

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 37 567 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 12 858,37 EUR, čo predstavuje 34,23 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 21 zo dňa 25.05.2020 bolo schválené použitie rezervného
fondu v sume 35 768 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 10 841,40 EUR.
V roku 2020 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 426,54 EUR v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
552 487

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

495 449,42

89,68

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 552 487 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 495 449,42 EUR, čo predstavuje 89,68 % čerpanie.

k 31.12.2020
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1. Bežné výdavky :
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
374 704

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

343 259,63

91,61

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 374 704 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
343 259,63 EUR, čo predstavuje 91,61 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 188 196 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
176 660,28 EUR, čo je 93,87 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
MŠ, ŠJ, ŠKD , ZŠ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 64 454 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 58 899,81
EUR, čo je 91 38 % čerpanie.
Výdavky na mzdy a odvody do poisťovní ovplyvnila pandémia ochorenia COVID-19,
zamestnanci školstva čerpali OČR a 80% mzdy, za mesiac apríl 2020 sociálna poisťovňa
odpustila odvody do poisťovne za zamestnávateľa.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 108 040 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
94 437,23 EUR, čo je 87,41 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 7 900 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 6 995,50
EUR, čo predstavuje 88,55 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 6 114 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 6 266,81
EUR, čo predstavuje 102,50 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
35 491

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

9 191,33

25,90

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 35 491 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 9 191,33 EUR, čo predstavuje 25,90 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov ( cesta ) z rozpočtu obce
Z rozpočtovaných 5 832 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 5 832,25 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) Nákup programu – odpadové hospodárstvo Separus z rozpočtu obce
Z rozpočtovaných 1 839 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 839,00 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
c) Modernizácia autobusových zastávok z rozpočtu obce
Z rozpočtovaných 1 520 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 520,08 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
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3. Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
142 292

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

142 998,46

100,50

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 142 292 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 142 998,46 EUR, čo predstavuje 100,50 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 142 292 EUR na splácanie prijatých
bankových úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 9468,00 EUR, splácanie úverov
ŠFRB 13 158,52 EUR a splatenie úveru na pred financovanie projektu – Novostavba športového
areálu Hontianska Vrbica ( splatené z refundácie od PPA ) vo výške 119 665,06 EUR.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava prebytku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Úprava finančných operácií o finančné zábezpeky
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku s finančnou zábezpekou
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
398 838,19
-343 259,63
55 578,56
137 623,86
-9191,33
128 432,53
184 011,09
-5641,51
178 369,58
12 858,37
- 142998,46
- 2 080,28

-132 220,37
549 320,42
-495 449,42
53 871,00
-7 721,79
46 149,21

Prebytok rozpočtu v sume 178 369,58 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 5 641,51 EUR , navrhujeme použiť
na :
- Vysporiadanie zostatku finančných operácií – splatenie úverov 132 220,37 EUR
- Tvorbu rezervného fondu 46 149,28 EUR
Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa upravuje o :
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-

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku na stravu a prenesené kompetencie v sume
4 150,47 EUR,
a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 1 340,68 EUR,
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 327,03 EUR,
c) použitie zábezpeky na splátku nájomného 176,67 EUR.
Schodok finančných operácií v sume 132 220,37 EUR, bol vysporiadaný :
- z prebytku rozpočtu obce vo výške 132 220,37 EUR
Kontrolou účtovných súvzťažností bolo zistené, že v predchádzajúcich rokoch bol rezervný fond
tvorený viac o 534,59 EUR ako malo byť, preto navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok
2020 znížiť o túto sumu.( 46 149,21 – 534,59 = 45 614,62 EUR )
Na základe uvedených skutočností navrhujeme použitie upraveného
hospodárenia za rok 2020 na tvorbu rezervného fondu vo výške 45 614,62 EUR.

prebytku

5. 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 finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
uznesenie č. 21 zo dňa 25.05.2020
- splácanie úverov

Suma v EUR
41 665,78
0,00
13 380,39
- 9 468,00

KZ k 31.12.2020

45 578,17

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
ZS k 1.1.2020
Prírastky - prídel do SF 1,5 %
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
1 542,82
2 047,91
- 375,80
- 1 841,00
- 270,00
1 103,93
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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 8b.j.Profis
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
15 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- periodická prehliadka plynových kotlov
a odborná prehliadka
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
3 950,88
1 410,60
-

971,40
4 390,08

Fond prevádzky, údržby a opráv Novostavba 8b.j.
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
15 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- Odborná prehliadka plynových kotlov
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
1 468,47
1 303,48
-

402,00
2 369,95

6. 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

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12. 2020 v EUR
2 279 616,00
2 201 264,59
2 173 469,81
2 055 820,99
0,00
2 069 849,51
103 620,30
105 570,28

0,00
1 952 200,69
103 620,30
144 683,09

27 030,78
0,00
0,00
4 294,65
74 244,85
0,00
0,00
575,91

26 217,16
0,00
0,00
2 569,28
115 896,65
0,00
0,00
760,51

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
2 279 616,00
2 201 264,59
504 243,07
533 500,09
0,00
0,00
504 243,07
637 001,93

0,00
0,00
533 500,09
498 860,05
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z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

1 764,00
910,80
405 715,47
43 489,37
185 122,29
1 138 371,00

1 764,00
4 150,47
391 958,40
44 997,95
55 989,23
1 168 904,45

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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

2 525,05
11 337,41
7 449,63
1 763,68
4 150,47
55 989,23
404 017,12
9 863,46
497 096,05

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

2 525,05
11 337,41
7 449,63
1 763,68
4 150,47
55 989,23
404 017,12
9 863,46
497 096,05

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

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Prima banka
Slovensko, a.s.
Prima banka
Slovensko, a.s.
Prima banka
Slovensko, a.s.
Prima banka
Slovensko, a.s.
ŠFRB
ŠFRB

Rok

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

Skládka TKO

69 626,23

4 464,00

721,46

25 748,23

2026

Kúpa
infraštruktúry
Prístavba
a rekonštrukcia
PZ
Novostavba
športového
areálu
Kúpa 8b.j.
PROFIS
H.Vrbica
Kúpa
Novostavby
8b.j. H.Vrbica

30 000,00

3 000,00

420,13

14 750,00

2025

20 000,00

2 004,00

304,96

15 491,00

2028

119 665,06

119665,06

651,50

0,00

2020

233 370,00

6 906,93

2 068,37

203 410,31

2046

215 560,00

6 251,59

2 068,37

200 606,81

2048

Účel

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.
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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:
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2019
- skutočné bežné príjmy obce
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

382 409,15
382 409,15
382 409,15
55 989,23
404 017,12
460 006,35
404 017,12
404 017,12
55 989,23

Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

55 989,23

382 409,15

14,64 %

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:
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2019
- skutočné bežné príjmy obce
Bežné príjmy obce 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
- dotácie z Eurofondov
- dotácie od subjektov mimo verejnej správy- dotácia pre DHZO
Spolu bežné príjmy obce znížené 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
- 821007
- 651002
- 651003
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

382 409,15
382 409,15
382 409,15
60 813,16
3885,08

800,00

3 000,00
68 498,24
313 910,91
9 468,00
13 158,52
1 648,38
4 618,43
28 893,33

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

28 893,33

313 910,91

9,20%

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

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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 8 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky na organizované projekty a
činnosť

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Telovýchovná jednota Družstevník H.Vrbica
Dobrovoľný hasičský zbor H.Vrbica

5 000,00
1 500,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

5 000,00
1 500,00

Rozdiel

0,00
0,00

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 8
o dotáciách.

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 nemá zriadené ani založené žiadne rozpočtové, príspevkové organizácie ani právnické
osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

-1-

-2-

ÚPSVaR, LV

Strava, školské potreby, refundácia miezd MŠ
80% – bežné výdavky
Dotácia pre DHZO H.Vrbica – bežné výdavky
Školstvo – bežné výdavky-normatívne
Školstvo- bežné výdavky-nenormatívne
Matrika – bežné výdavky
REGOB – bežné výdavky
Register adries - bežné výdavky

DPO SR, BA
MV SR, BA
MV SR, BA
MV SR, BA
MV SR, BA
MV SR, BA

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

6 227,58

3 873,18

2 354,40

3 000,00
57 927,00
2 311,00
2 407,58
194,70
22,80

3 000,00
56 130,93
2 311,00
2 407,58
194,70
22,80

0,00
1 796,07
0,00
0,00
0,00
0,00

-5-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Voči rozpočtom obcí neboli žiadne.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Voči rozpočtom obcí neboli žiadne.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Voči rozpočtom VÚC neboli žiadne.
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10. Návrhy uznesení:
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške
178 369,58 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 odst.3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z.
nasledovne :
a) na financovanie schodku finančných operácií vo výške 132 220,37 EUR
b) na tvorbu rezervného fondu obce vo výške 45 614,62 EUR
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