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Záverečný účet a rozbor rozpočtového hospodárenia
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 v príjmovej časti na 1 073.401,40 €
a výdavkovej časti na 1 062.151,40 s prebytkom 11.250,00 €. Hospodárenie obce sa riadilo
podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2019 uznesením č.82/2019.
Nad rámec schváleného rozpočtu poslanci schválili uznesením číslo 86/2019 zo dňa 10.12.2019
cenovú ponuku na tvorbu projektovej dokumentácie na revitalizáciu verejného priestranstva
a uznesením číslo 4/2020 zo dňa 15.01.2020 nákup pozemku formou dražby. Finančné krytie
bolo zapracované do zmien rozpočtu.
Rozpočet bol upravený dva-krát:
- prvá zmena schválená dňa 21.05.2020 uznesením č. 21/2020
- druhá zmena schválená dňa 22.10.2020 uznesením č. 45/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

1 073.401,40

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
733.084,80

511.000,00
89.564,40
472.837,00

529.729,14
70.638,66
132.717,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

1,062.151,40

715.224,80

499.750,00
538.401,40
24.000,00

511.869,14
179.355,66
24.000,00

11.250,00

17.860,00

Rozpočtové hospodárenie obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
733.084,80

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

705.957,69

96
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Z rozpočtovaných celkových príjmov 733.084,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
705.957,69 EUR, čo predstavuje 96 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
529.729,14

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

559.273,28

106

Z rozpočtovaných bežných príjmov 529.729,14 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
559.273,28 EUR, čo predstavuje 106 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
448.000,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

467.987,98

104

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 340.500,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 351.314,98 EUR, čo predstavuje
plnenie na 103 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 81.700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 88.218,43 EUR, čo
predstavuje plnenie na 108 % plnenie.
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 19.712,54 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume
68.004,29 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 501,60 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 9.542,55 EUR.
Daň za psa rozpočet 1.000,00 EUR skutočnosť plnenia 999,33 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva rozpočet 300,00 EUR skutočnosť 148,70 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozpočet 24.500,00 EUR skutočnosť
27.306,54 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

59.210,00

65.102,21

110

- Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 46.900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 50.472,30 EUR, čo
je 108 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 590,00
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 11.032,54 EUR a príjem
z nájmu nájomných obecných bytov 38.849,76 EUR.
- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 10.950,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 12.531,29 EUR, čo
je 114 % plnenie.
Administratívne poplatky (správne poplatky) rozpočet bol 5.500,00 EUR a skutočnosť 6.704,64
EUR
Iné poplatky a platby (stravné, rodičovský príspevok, kopírovanie, vyhlasovanie v MR...)
z rozpočtovaných 5.450,00 EUR bol skutočný príjem 5.826,65 EUR
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1.360,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

2.098,62

154

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1.360,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2.098,62 EUR, čo predstavuje 154 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy patria dobropisy, vratky, úroky, náhrada škody...
d) prijaté granty a transfery:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
22.519,14

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

26.183,09

116

Z rozpočtovaných grantov a transferov 22.519,14 EUR bol skutočný príjem vo výške 26.183,09
EUR, čo predstavuje 116 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
ŠR-OkÚ školský odbor ŽA
1.566,00 predškoláci-učebné pomôcky
ŠR – Úrad práce SVaR ŽA
12.994,09 MŠ – udržanie zamestnanosti
ŠR – Úrad práce SVaR ŽA
261,15 Aktivačná činnosť
ŠR-OkÚ odbor vnútorných vecí ŽA
445,19 register evidencie obyvateľov
390,39 € a adries 54,80 €
ŠR-OkÚ životné prostredie ŽA
112,40 likvidácia odpadu
ŠR-OkÚ cestná doprava ŽA
51,11 údržba miestnych komunikácií
ŠR-OkÚ civilná ochrana ŽA
79,99 odmena pre skladníka mater. CO
ŠR-OkÚ civilná ochrana ŽA
2.647,85 COVID 19 - testovanie
ŠR-OkÚ organizačný odbor ŽA
1.037,80 voľby do NR SR
ŠR-Štatistický úrad ŽA
2.860,00 Sčítanie domov a bytov
ŠR-Úrad práce SVaR ŽA
1.802,40 MŠ-stravovacie návyky
Okresné riaditeľstvo HZ Žilina
1.400,00 príspevok pre DHZ Mojš-výstroj
Nadácia 2% z daní pre MŠ
925,11 vnútorné zariadenie, pomôcky
Spolu:
26.183,09
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
70.638,66

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

12.003,06

17

Kapitálové príjmy obce:
predaj obecného pozemku za 929,06 EUR
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 70.638,66 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 11.074,26 EUR, čo
predstavuje 16 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
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Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR Bratislava

Suma v EUR
11.074,26

Účel
Stavebné úpravy HZ

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
132.717,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

134.681,09

101

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 132.717,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 134.681,09 EUR, čo predstavuje 101 % plnenie.
Finančnými operáciami bola do rozpočtu zapojená návratná finančná výpomoc vo výške
19.391,00 EUR.
Príjmové finančné operácie vo výške 115.290,09 EUR boli presunuté z peňažného fondu na
kapitálové výdavky a splátku úveru ŠFRB na základe uznesení obecného zastupiteľstva:
Uznesenie číslo 82/2019 zo dňa 10.12.2019:
- splácanie úveru ŠFRB
24.000,00 €
- modernizácia verejného osvetlenia
12.000,00 € (posledná 1.000,00 € splátka 06.2024)
- nákup pozemkov
8.737,00 € (vyrovnanie areálu ihriska parc. č.
65/71, 65/73. 65/74, 65/75 a 65/76 celkom 79 m2
a parc. č. 124/55 a 124/49 vo výmere 197 m2
Uznesenie číslo 21/2020 zo dňa 21.05.2020:
Nákup pozemku E KN parc. č. 124/95
55.760,00 € ( pozemok nákup formou exekúcie )
Projektová dokumentácia
.
4.120,00 € (revitalizácia verejného priestranstva)
Uznesenie číslo 45/2020:
Lodné kontajnery
5.196,00 € ( obecný sklad pri cintoríne )
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice
5.477,09 € (vlastné zdroje )
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
0,00
0,00
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0,00
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia
0

% plnenia

0,00

Skutočnosť k 31.12.2020

0

% plnenia

0,00

0

Čerpanie jednotlivých príjmových rozpočtových položiek je prílohou č. 1 záverečného účtu.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania
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2020 po poslednej zmene
715.224,80

677.368,22

95

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 715.224,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 677.368,22 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
511.869,14

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

473.146,20

92

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 511.869,14 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 473.146,20 EUR, čo predstavuje 92 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 189.754,09 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
187.338,58 EUR, čo je 99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, zástupcu
starostu, pracovníkov obecného úradu, materskej školy, opatrovateľskej služby.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 103.062,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
103.787,09 EUR, čo je 101 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 203.053,05 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
168.329,32 EUR, čo je 83 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného
úradu, materskej školy, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná
a štandardná údržba, nájom za zapožičané prístroje a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 10.700,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
8.654,48 EUR, čo predstavuje 81 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 5.300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
5.036,73 EUR (splácanie úrokov z úveru ŠFRB), čo predstavuje 95 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
179.355,66
179.782,55

% čerpania
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 179.355,66 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 179.782,55 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
položky kapitálového rozpočtu:
- z bežného rozpočtu zdroj 41
obecný kamerový systém -predpoklad preplatenie z PPA
(poznámka pripísané na účet dňa 01.02.2021)
58.027,20 EUR
- z návratnej finančnej výpomoci zdroj 20
stavebné úpravy HZ
19.391,00 EUR
- zo štátneho rozpočtu zdroj 111
stavebné úpravy HZ
11.074,26 EUR
- vlastné zdroje prevod z peňažného fondu zdroj 46
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nákup pozemkov parc. číslo65/71, 65/73. 65/74, 65/75 a 65/76
celkom 79 m2 a parc. č. 124/55 a 124/49 vo výmere 197 m2
lodné kontajnery (obecný sklad)
PD – revitalizácia verejného priestranstva
stavebné úpravy HZ
modernizácia verejného osvetlenia (posledná splátka 06.2024)

63.431,25 EUR
5.196,00 EUR
4.120,00 EUR
6.542,84 EUR
12.000,00 EUR

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
24.000,00

Skutočnosť k 31.12.2020
24.439,47

% čerpania
102

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 24.000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 24.439,47 EUR, čo predstavuje 102 % čerpanie predstavuje ročnú splátku
istiny prijatého úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomnej bytovky, a to 24.000,00 EUR z peňažného
fondu a 439,47 EUR doplatené z bežného rozpočtu.
Čerpanie jednotlivých výdavkových rozpočtových položiek je prílohou č.2 záverečného účtu.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.
Bežné výdavky

Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
559.273,28
559.273,28

473.146,20
473.146,20

86.127,08
12.003,32
12.003,32

179.782,55
179.782,55

-167.779,23
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Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku(2.620,80+723,60+1.702,85)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-81.652,15
-5.047,25
-86.699,40
134.681,09
24.439,47

111.241,62
705.957,69
677.368,22
28.589,47
-5.047,25
23.542,22

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, sa z prebytku v sume 28.589,47 EUR vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky
poskytnuté na stravovacie návyky detí v materskej škole. Celkový príjem 1.802,40 EUR,
celkové výdavky 1.078,80 EUR, zostatok 723,60 EUR vylúčený z prebytku a poukázaný
do štátneho rozpočtu dňa 05.03.2021.
b) prostriedky tvorené v roku 2020 do fondu údržby a opráv nájomnej bytovky 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 2.620,80 EUR,
c) tvorba sociálneho fondu v roku 2020 podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde
(obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume 1.702,85 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme upravené hospodárenie obce za rok 2020 v sume
23.542,22 EUR použiť na:
- tvorbu rezervného fondu (10%) 2.354,22 EUR
- tvorbu peňažného fondu (90%) 21.188,00 EUR

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
Suma v EUR
ZS k 1.1.2020
129.702,79
Prírastky – OcZ uzn. č. 29/20 dňa 25.06.2020
2.167,10
Záverečný účet - prevod
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z úrokov
65,10
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky -poplatky
12,37
KZ k 31.12.2020
131.922,62
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Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný
Suma v EUR
ZS k 1.1.2020
277.111,28
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2019
19.503,94
Uznesenie OcZ č. 29/20, dňa 25.06.2020
Záverečný účet - prevod
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie peňažného fondu :
Uznesenie OcZ č. 82/19 dňa 10.12.2019
- splátky ŠFRB
24.000,00
- rekonštrukcia verejného osvetlenia – splátky
12.000,00
- nákup pozemkov
7.671,25
Uznesenie OcZ č.21/20 dňa 21.05.2020
- nákup pozemku – exekúcia
55.760,00
- projektová dokumentácia-revitalizácia verejných priestorov
4.120,00
Uznesenie OcZ č. 45/20 dňa 22.10.2020
- lodné kontajnery – obecný sklad
5.196,00
- HZ stavebné úpravy
6.542,84
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

181.325,13

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 2 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

a použitie

1.412,65
1.685,33

1.395,13

1.702,85

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
Suma v EUR
ZS k 1.1.2020
10.806,54
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
2.620,80
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- Revízia hydrantov a hasičských prístrojov
235,78
- Revízia bleskozvodov
200,00
KZ k 31.12.2020
12.991,56
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6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
z toho:
- pozemky
- umelecké dielo
- stavby
- samostatné hnuteľné veci
- dopravné prostriedky
- obstaranie dlhodobého majetku
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 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
2 612.539,95
2 580.059,93
2 035.677,53
2 090.323,81
0,00
1 943.298,85

0,00
1 997.945,13

320.256,08
7.269,47
1 545.116,92
14.718,95
3.777,40
52.160,03
92.378,68
575.568,41

322.117,06
7.269,47
1 484.532,82
68.845,50
0,00
115.180,28
92.378,68
489.034,54

455,40

455,40

19.826,72
555.286,29

19.478,25
469.100,89

1.294,01
701,58
Na účte obstarania DHM sú výdavky za nedokončené investície (zaradenie kúpených pozemkov
až po zavkladovaní na katastri, , nedokončený obchvat obce, PD novostavby MŠ, rozpracovaný
územný plán obce, PD revitalizácia verejných priestranstiev).
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 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

2 612.539,95
1 552.223,62

2 580.059,93
1 557.401,85

1 552.223,62
626.727,45

1 557.401,85
612.270,17

660,00
980,40
509.350,53
115.736,52

700,00
723,60
485.201,26
106.254,31
19.391,00
410.387,91

433.588,88
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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
- štátnym fondom
- záväzky zo sociálneho fondu
- ostatné záväzky
- zúčtovanie mimo verejnej správy
- rezerva na audit
- bankové úvery a výpomoci
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

45.422,95
15.028,66
9.087,81
2.432,86
723,60
483.498,41
1.702,85
34.282,03

45.422,95
15.028,66
9.087,81
2.432,86
723,60
483.498,41
1.702,85
34.282,03

700,00
19.391,00
612.270,17

700,00
19.391,00
612.270,17

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

Medzi ostatné záväzky účet 379 rozdelený podľa analytiky. nájomná bytovka jednorazové
zábezpeky a preplatky za rok 2020 vo výške 17.932,87 € , zábezpeka za prenájom
pohostinstva 510,00 €, fond údržby nájomnej bytovky vo výške 12.991,56 €, sporenie
pracovníci 66,60 € a zálohy na rozkopové povolenia 2.781,00 €
Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Štátny fond RB

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Výstavba
nájomnej
bytovky 21 b.j.

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

24.439,47

5.036,73

483.498,41

Rok
splatnosti

11.2038

Obec uzatvorila v roku 2008 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky v celkovej výške
746.564,43 EUR. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 01.11. 2038, splátky istiny a úrokov sú
mesačné.

8.Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
V roku 2020 obec prijala bezúročnú návratnú finančnú výpomoc z dôvodu kompenzácie
výpadku dane z príjmov FO v dôsledku pandémie COVID – 19 vo výške 19.391,00 EUR
z Ministerstva financií SR. Finančná výpomoc sa zahŕňa do pravidiel používania návratných
zdrojov.
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
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Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

525.789,84
525.789,84
525.789,84

19.391,00

483.498,41

502.889,41
483.498,41

483.498,41
19.391,00

Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

19.391,00

525.789,84

splnená

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.
- splnená percento 3,69 %
Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.
- splnená percento 5,90 %
výpočty sú prílohou č. 3 k záverečnému účtu

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. 24/2011 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 .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Jednota dôchodcov Slovenska v Mojši
TJ „ROZVOJ“ Mojš-súťaže
Centrum voľného času „JUVENTA“ Mojš
Centrum voľného času ZŠ- Na závaží
Spoločný obecný úrad stavebný Teplička n/V.

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

900,00
6.000,00
4.000,00
1.000,00
3.549,00

900,00
6.000,00
4.000,00
1.000,00
3.549,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

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

Dotácie boli určené na bežné výdavky.
K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 24/2011
o dotáciách a uzatvorenou zmluvou o spoločnom stavebnom úrade príloha č. 4, 5, 6, 7, 8

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
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Obec nepodniká

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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.
1)Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

- prostriedky vlastné
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Príspevková organizácia

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Právnická osoba

Nadácia 2% z daní pre MŠ

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

925,11

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

925,11

0,00

a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

OkÚ odbor
vnútornej správy ŽA
OkÚ odbor CO ŽA
OkÚ odbor
organizačný ŽA
Úrad PSVaR ŽA
Ministerstvo
dopravy a výstavby
BA
OkÚ odbor životné
prostredie ŽA
OkÚ odbor školstva
ŽA
Úrad PSVaR ŽA
Ministerstvo vnútra
SR BA
Okresné riaditeľstvo
HZ ŽA
Úrad SPVaR ŽA
OkÚ odbor CO ŽA
Štatistický úrad ŽA

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

390,39
54,80
79,99
1.037,80

390,39
54,80
79,99
1.037,80

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

MŠ – udržanie zamestnanosti
Pôsobnosť pre miestne a účelové
komunikácie

12.994,09
51,11

12.994,09
51,11

0,00
0,00

Starostlivosť o životné prostredie

112,40

112,40

0,00

1.566,00

1.566,00

0,00

1.802,40
11.074,26

1.078,80
11.074,26

723,60
0,00

1.400,00

1.400,00

0,00

261,15
2.647,85
2.860,00

261,15
2.647,85
2.860,00

0,00
0,00
0,00

Hlásenie pobytu občanov a
Register adries
Odmena skladníkovi CO
Voľby do NR SR

Vzdelávanie predškolákov
MŠ – stravovacie návyky detí
HZ-stavebné úpravy kapitálové
výdavky – čerpanie v roku 2019
Dotácia na bežné výdavky pre
DHZ Mojš
Aktivačná činnosť
COVID 19 - testovanie
Sčítanie donov a bytov

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-5-

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.
c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
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Obec

-2-

-3-

-4-

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

-4-

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Rozpočet bez programovej štruktúry.
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