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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 ods. 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 schodkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č. 72/2019.
Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:
- prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2020 dňa 21.2.2020 starostom obce
- druhá zmena schválená dňa 21.2.2020 uznesením č. 92/2020
- tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2020 zo dňa 29.5.2020 starostom
obce
- štvrtá zmena schválená dňa 29.5.2020 uznesením č. 107/2020
- piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 5/2020 zo dňa 30.6.2020 starostom
obce
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 6/2020 zo dňa 30.6.2020 starostom
obce
- siedma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 7/2020 zo dňa 31.7.2020 starostom
obce
- ôsma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 8/2020 zo dňa 30.9.2020 starostom
obce
- deviata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 9/2020 zo dňa 30.10.2020 starostom
obce
- desiata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 10/2020 zo dňa 31.12.2020 starostom
obce
- jedenásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 11/2020 zo dňa 31.12.2020
starostom obce
Rozpočet obce k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

600 067,00

964 976,68

862 608,64

89,39

349 067,00
7 000,00
244 000,00

363 987,88
304 985,60
296 003,20

340 748,94
300 055,60
221 804,10

93,62
98,38
74,93
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

600 067,00

964 976,68

717 944,21

74,40

350 067,00
250 000,00
0,00

378 991,08
435 985,60
150 000,00

263 123,62
305 024,25
149 796,34

69,43
69,96
99,86

Rozpočtové
hospodárenie obce

0,00

0,00

144 664,43

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
964 976,68

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

862 608,64

89,39

Z rozpočtovaných celkových príjmov 964 976,68 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
862 608,64 Eur, čo predstavuje 89,39 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
363 987,88

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

340 748,94

93,62

Z rozpočtovaných bežných príjmov 363 987,88 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
340 748,94 Eur, čo predstavuje 93,62 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
313 500,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

304 700,22

97,19

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 241 613,00 Eur z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 241 612,78 Eur, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID – 19, obec zostavila konzervatívny rozpočet, krátenie predpokladaných výnosov dane
z príjmov obec výrazne nepocítila.
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Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 43 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 39 325,00 Eur, čo
predstavuje plnenie na 91,45 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14 109,06 Eur,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 25 215,94 Eur. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
38 213,55 Eur, za nedoplatky z minulých rokov 1 111,45 Eur. K 31.12.2020 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5 190,30 Eur.
Daň za psa: z rozpočtovaných 900,00 Eur bol skutočný príjem 646,59 Eur, čo predstavuje
71,84 % plnenie.
Daň za nevýherné hracie prístroje: z rozpočtovaných 100,00 Eur bol skutočný príjem 33,20
Eur, čo predstavuje 33,20 % plnenie
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: z rozpočtovaných 19 930,00 Eur
bol skutočný príjem 19 855,15 Eur, čo predstavuje 99,62 % plnenie.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
26 750,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

15 009,82

56,11

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 220,41 Eur, čo je
20,34 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, budov a strojov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky: správne poplatky. Iné poplatky: za predaj, poplatky za opatrovateľskú
službu, režijné náklady k stravnému, platby za materskú školu a stravné:
Z rozpočtovaných 18 700,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 12 686,52 EUR, čo je
67,84 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2 050,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 102,89

53,80

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 050,00 Eur, bol skutočný príjem vo výške
1 102,89 Eur, čo predstavuje 53,79 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek a finančnej náhrady
za výrub stromov.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 23 737,88 Eur bol skutočný príjem vo výške 21 038,90
Eur, čo predstavuje 88,63 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Suma v EUR
Účel
10 020,59 Podpora zamestnanosti v MŠ
2 699,64 Dotácia na mzdy a odvody
pracovníka
1 093,20 Dotácia na stravu predškolákov
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Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo financií SR
Environmentálny fond

v MŠ
Dotácia pre 5 ročné deti v MŠ
Voľby do NR SR
Dotácia na Register obyvateľov
Dotácia na Register adries
Dotácia na ochranu životného
prostredia
2 192,00 Sčítanie budov, domov, bytov
581,15 Príspevok na bežné výdavky
870,00
964,71
248,82
19,60
71,64

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID – 19:
Poskytovateľ
Okresný
úrad
Sabinov,
krízového riadenia

odbor

Suma v EUR
2 077,14

Účel
Nákup
ochranných
rúšok,
overalov, dezinfekcie, odmeny,

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID -19:
- za 2 kolá celoplošného testovania v októbri a novembri 2020
Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
304 985,60

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

300 055,60

98,38

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 304 985,60 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 300 055,60 Eur, čo predstavuje 98,38 % plnenie.
Príjem z predaja projektovej dokumentácie:
Z rozpočtovaných 4 385,60 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 385,60 Eur, čo je
100,00 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 7 0000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 070,00 Eur, čo
predstavuje 29,57 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 293 600,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 293 600,00 Eur, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR

Suma v EUR
140 000,00

Účel
Rozšírenie a výstavba chodníkov
2. a 3. etapa
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Poľnohospodárska platobná agentúra
Fyzické osoby

150 000,00
3 600,00

Výstavba ihriska a amfiteátra
Zmeny a doplnky Územného
plánu obce č. 3

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
296 003,20

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

221 804,10

74,93

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 296 003,20 Eur bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 221 804,10 Eur, čo predstavuje 74,93 % plnenie.
V roku 2020 bol prijatý bankový úver v sume 150 000,00 Eur schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č. 75/2019 a v roku 2020 bol aj splatený.
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 13 336,00 Eur schválená obecným
zastupiteľstva dňa 11.9.2020 uznesením č. 117/2020
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 107/2020 zo dňa 29.5.2020 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 55 000,00 Eur na projektovú dokumentáciu IBV dolný koniec. Na tejto
položke v skutočnosti nebolo plnenie. V roku 2020 boli použité z rozpočtových položiek
finančných operácií:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 38 000,00 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 605,91 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR dotácie na stravu detí v MŠ v sume 667,20 Eur
- prevod z rezervného fondu obce v sume 19 398,65 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
964 976,68

Skutočnosť k 31.12.2020
717 944,21

% čerpania
74,40

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 964 976,68 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 717 944,21 Eur, čo predstavuje 74,40 % čerpanie.
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1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
378 991,08

Skutočnosť k 31.12.2020
263 123,62

% čerpania
69,43

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 378 991,08 Eur bolo skutočne čerpané
v sume 263 123,62 Eur, čo predstavuje 69,43 % čerpanie.

k 31.12.2020

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 139 490,07 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
118 097,18 Eur, čo je 84,66 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 53 129,97 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
43 232,79 Eur, čo je 81,37 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 159 260,28 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
84 883,00 Eur, čo je 53,30 % 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.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 8 390,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4 847,81
Eur, čo predstavuje 57,78 % čerpanie. Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020
ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19. Ide o vyplácanie nemocenského počas
práceneschopnosti zamestnancov, členské príspevky, príspevok na sociálne služby.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 1 300,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 798,56
Eur, čo predstavuje 61,43 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
435 985,60

Skutočnosť k 31.12.2020
305 024,25

% čerpania
69,96

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 435 985,60 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 305 024,25 Eur, čo predstavuje 69,96 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výstavba ihriska a amfiteátra
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Z rozpočtovaných 167 825,60 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 156 169,95
Eur, čo predstavuje 93,05 % čerpanie.
b) Výstavba chodníkov a vstupov z chodníkov, rozšírenie chodníkov
Z rozpočtovaných 187 300,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 136 152,71
Eur, čo predstavuje 72,69 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
2020 po poslednej zmene
150 000,00
149 796,34
99,86
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 150 000,00 Eur bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 149 796,34 Eur, čo predstavuje 99,86 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 150 000,00 Eur na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 149 796,34 Eur, čo predstavuje
99,86 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
340 748,94
340 748,94
0,00

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 HČ
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií

263 123,62
263 123,62
0,00

77 625,32
300 055,60
300 055,60
0,00

305 024,25
0,00
0,00

4 968,65
72 656,67
52 582,61
20 074,06
221 804,10
149 796,34

72 007,76
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PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku HČ
Upravené hospodárenie obce

862 608,64
717 944,21
144 664,43
52 582,61
92 081,82

Výška schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie
ochorenia COVID - 19.
Prebytok rozpočtu v sume 72 656,67 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 20 074,06 Eur navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
20 074,06 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 1 353,41 Eur, a to na :
- sčítanie budov, domov a bytov v sume 932,21 Eur
- na výchovu k stravovacím návykov predškolákov v MŠ 421,20 Eur
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 50 000,00 Eur, a to na :
- výstavbu chodníkov v sume 50 000,00 Eur
c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od žiadateľov zmeny územného
plánu – fyzické osoby podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume 600,00 Eur,
d) 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 579,20 Eur,
e) nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 50,00 Eur,
Zostatok finančných operácií v sume 72 007,76 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 v sume 72 007,76 Eur, navrhujeme použiť na :
tvorbu rezervného fondu
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
92 081,82 Eur.
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4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- Podľa rozpočtu – spolufinancovanie
chodníkov
- Rekonštrukcia kotolní
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
56 768,31
0,00
42 346,12

79 715,78

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 - povinný prídel - 1,05 %
Úbytky - závodné stravovanie
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
367,20
1 098,97
1 145,20
320,97

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
2 916 226,91
3 225 473,94
2 771 190,68
2 988 600,26
4 852,00
2 620 003,97
146 334,71
143 705,43

6 136,00
2 836 129,55
146 334,71
235 511,62

144,95

125,56

4 152,81
139 407,67

9 838,78
225 547,28

1 330,80

1 362,06
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
2 916 226,91
3 225 473,94
906 349,69
967 033,13

906 349,69
59 269,79

967 033,13
90 814,19

1 000,00
38 667,20
464,07
19 138,52
0,00
1 950 607,43

6 900,00
51 353,41
410,01
18 814,770
13 336,00
2 167 626,62
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Druh záväzku

z toho v lehote
splatnosti

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

2 688,33
7 629,77
4 682,11
872,87
51 353,41
0,00
0,00
600,00

z toho po lehote
splatnosti

2 688,33
7 629,77
4 682,11
872,87
51 353,41
0,00
0,00
600,00

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

Rok
splatnosti

Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o termínovanom úvere na financovanie projektu
„Drienica, ihrisko a amfiteáter“ vo výške 150 000,00 Eur na realizáciu ktorého obec uzavrela
s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka SR. Úver bol k 31.12.2020 splatený.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2013 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-

obec nemá zriadené rozpočtové organizácie

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- obec nemá zriadené príspevkové organizácie
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
-

obec nemá 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-

Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov,
organizačný
odbor
Okresný úrad
Prešov,
organizačný
odbor
Úrad práce, soc.
vecí a rodiny
Úrad práce, soc.
vecí a rodiny
Úrad práce, soc.
vecí a rodiny
Štatistický úrad
Okresný úrad
Sabinov
Okresný úrad
Prešov, odbor
starostlivosti o
ŽP

Pre 5 ročné deti v MŠ – bežné výdavky
Voľby do NR SR – bežné výdavky

Register obyvateľov – bežný výdavok
Register adries – bežný výdavok
Podpora nezamestnanosti – program Ľudské
zdroje – bežný výdavok
Podpora k stravovacím návykom detí v MŠ –
bežný výdavok
Podpora zamestnanosti v MŠ – dotácia na
mzdy – bežný výdavok
Sčítanie budov, domov a bytov – bežný
výdavok
Celoplošné testovanie na covid-19 – bežný
výdavok
Dotácie na prenesený výkon štátnej správy –
ochrana životného prostredia – bežný
výdavok

870,00

870,00

0,00

1 165,12

1 165,12

0,00

248,82
19,60

248,82
19,60

0,00
0,00

2 699,64

2 699,64

0,00

1 093,20

672,00

421,20

10 020,59

10 020,59

0,00

2 192,00

1 259,79

932,21

2 077,14

2 077,14

0,00

71,64

71,64

0,00
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Environmentálny
fond
Ministerstvo
investícií, reg.
rozvoja
a informatizácie
Pôdohospodárska
platobná
agentúra

Dotácia za % vytriedenia odpadov- bežný
výdavok
Dotácia na výstavbu chodníkov v obci –
kapitálový výdavok
Dotácia na výstavbu ihriska a amfiteátra kapitálový výdavok

581,15

581,15

0,00

140 000,00

90 000,00

50 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
Mesto Sabinov – spoločný
stavebný úrad
Mesto Sabinov – spoločný
obecný úrad pre sociálne veci

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-20,00
500,00

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-20,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-31 429,08
806,03

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-41 429,08
306,03

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-30,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-20,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-30,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-20,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-30,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

-4-

-4-
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec v priebehu roka 2020 neuplatňovala programy v rozpočte obce v zmysle uznesenia
Obecného zastupiteľstva číslo 343 zo dňa 20.6.2014.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2020.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 20 074,06 Eur.
Zostatok finančných operácií vo výške 72 007,46 Eur bude zdrojom tvorby rezervného fondu.
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