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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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 06.03.2020 uznesením č.106/2020
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 09.10.20 uznesením č.198/2020 rozpočtové opatrenie č.
1/2020
- druhá zmena schválená dňa 11.12.2020 uznesením č. 208/2020 rozpočtové
opatrenie č.2/2020.
Rozpočet obce k 31.12.2020

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1 491 247

1 881 278,57

1 863 088,41

99,00

777 649
0
79 681
633 917

734 614,73
305 989,31
134 550,97
706 123,56

716 424,57
305 989,31
134 550,97
706 123,56

97,52
100,00
100,00
100,00

1 491 247

1 864 491,50

1 773 646,66

95,13

697 649
0
79 681
713 917

668 206,02
369 075,10
121 086,82
706 123,56

577 415,66
369 075,10
121 032,34
706 123,56

86,42
100,00
99,95
100,00

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočtové
hospodárenie obce

0

89 441,75

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
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Poznámka: Rozbor plnenia príjmov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený
obecným zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie, rozbor plnenia príjmov
sa vykoná na kategórie ...)
Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 881 278,57

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 863 088,41

99

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 491 247 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1 863 088,41 EUR, čo predstavuje 124,93 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 440 738,29

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 422 548,13

98,73

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 351 006,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1 422 548,13 EUR, čo predstavuje 105,30 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
660 855,36

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

646 485,74

97,82

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 604 743 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 590 389,14 EUR, čo predstavuje
plnenie na 97,63 %.
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19 bola krátená o 2,37 % čo predstavuje sumu 14 353,86 EUR.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 18 420 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 21 864 EUR, čo
predstavuje plnenie na 118,70 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14 146,28 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 7 513,76 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 204,20
EUR.
Daň za psa: 693 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 33 539,32EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
62 896,71

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

62 125,29

98,77

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
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Z rozpočtovaných 61 977 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 62 125,29 EUR, čo je
100,24 % plnenie. Uvedený príjem prenajatých pozemkov v sume 308,65 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 61 816,64 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 224,69 EUR, čo je
128,99 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
50 381,34

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

52 732,29

104,67

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 43 527 EUR, bol skutočný príjem vo výške
47 375,67 EUR, čo predstavuje 108,84 % plnenie.
KTR: 14 777,94 EUR, smetné nádoby: 561 EUR,MR: 826,14 EUR, kopírovanie: 18 EUR, MĽK:
12,80 EUR, čistenie fekálii: 4 557,42 EUR, donáška strava: 967,95 EUR, opatrovateľ.služba: 1
1402,50 EUR, energia ZS: 2 119,49 EUR, traktor: 328 EUR,cintor.popl. : 13,60 EUR, rebrík:
100,96 EUR, el. energia: 93,78 EUR, enviropol: 158,51 EUR, rybár.lístky: 189,20 EUR, dom
smútku: 50 EUR, kanaliz. prípojka: 2 245,63 EUR, ochranné rúška: 171 EUR, uloženie odpadu:
371,49 EUR, el. energia predajňa M-Ú: 455,82 EUR.
Stravné: 4 503,60 EUR
Výťažky: z lotérii: 53,86 EUR
Materská škola: 5 356,62 EUR
Znečisťovanie ovzdušia: 96,72 EUR
Kanalizácia: 13 259,21 EUR
Pokuty: 36 EUR
Úroky z vkladov: 5,05 EUR
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek: 279,97 EUR.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 580 755,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
623 271,99 EUR, čo predstavuje 107,32 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Úrad práce Pov. Bystrica
Okresný úrad Pov. Bystrica
Krajský školský úrad
Okresný úrad Pov. Bystrica
Ministerstvo ŽP
Krajský školský úrad
Ministerstvo vnútra
Metodic.ped.centrum B.Bystrica
Ministerstvo ŽP
Úrad práce
Ministerstvo vnútra
Štátny rozpočet SR

Suma v EUR
15 950,03
4 018,51
543 905,26
468,93
135,00
2 953,00
825,43
1 170,00
1 265,75
43 156,08
26,00
260,00

Účel
Mzdy materská škola
Matrika
ZŠ,Vzdel.Pou.,lyž.kurz,odchodné,doprava
Evidencia obyv.
Životné prostredie
Materská škola
Voľby NR
Materská škola
ŽP vývoz kom. odpad
Základná škola: strava, mzdy aktiv.
Register adries
Kotolňa ZŠ
5

Ministerstvo vnútra SR
Štatistický úrad SR
Európsky fond region.rozvoja
Spolu:

3 000,00
3 928,00
2 210,00
623 271,99

DHZ Dolná Mariková
Sčítanie DaB
Kotolňa ZŠ

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra

Suma v EUR
6 884,57

Účel
Covid -19

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID -19:
- 6 884,57
Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
305 989,31

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

305 989,31

100

boli účelovo určené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
121 086,82

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

121 032,34

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 79 681,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 121 032,34 EUR, čo predstavuje 151,89% plnenie.
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 32 577,00 EUR schválená obecným
zastupiteľstva dňa 9.10.2020 uznesením č 193/2020.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 147/2020 zo dňa 26.6.2020 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 79 681,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 79 681,00 EUR.
V roku 2020 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky z Fondu rozvoja bývania v sume 3 674,34 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
Zábezpeka na kotolňu 5000,00 EUR
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
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Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
706 123,56

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

706 123,56

100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 713 917,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
706 123,56 EUR, čo predstavuje 98,90 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
706 123,56 EUR
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
305 989,31

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

305 989,31

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
305 989,31 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0 EUR
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0

0

V roku 2020 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 13 518,63 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
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
1 864 491,50
1 773 646,66

% čerpania
95,13

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 491 247 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 1 773 646,66 EUR, čo predstavuje 118,93 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
668 206,02

Skutočnosť k 31.12.2020
577 415,66

% čerpania
86,42
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 697 649 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
577 415,66 EUR, čo predstavuje 82,77.% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 286 338 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
250 133,06 EUR, čo je 87 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov
OcÚ,starostu, matriky,opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov materskej
školy,odmeny dohody, poslanci OZ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 103 412 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
94 158,89 EUR, čo je 91 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 257 056 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
187 673,35 EUR, čo je 73 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady:55,88 EUR, energie : 39 379,56 EUR, materiál:18 545 EUR, rutinná
a štandardná údržba: 18 651,67 EUR, nájomné za nájom : 50 EUR, poštovné:3437,68 EUR,
telefon:1147,80
EUR,prevádzkové
stroje:
6261,73
EUR,špec.stroje:852,00
EUR,špec.mater.:128,16 EUR, licencie: 899,69 EUR,palivá:160,85 EUR reprezentačné: : 459,89
EUR,knihy:668,01 EUR, pracov.odevy: 429,12 EUR, nafta,benzín: 5006,55., údržba voz.:
2992,32 EUR,poistenie voz.: 256,50 EUR,karta: 248,00 EUR,vodne: 250,06 EUR, a ostatné
tovary a služby: školenie: 200,00 EUR, konkurzy:1 829,83 EUR, všeobecné služby: 43 016,92
EUR, špec. služby: 5 715,20 EUR, covid: 2600,00 EUR, popl.odvody: 14 740,39
EUR,natur.mzdy: 100,00 EUR, stravné: 10 949,61 EUR, poistné: 3 213,36 EUR,soc.fond:
5 427,58 EUR.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 17 193 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume:15 462,64
EUR, čo predstavuje 90 % čerpanie: Spoločný úrad Jasenica: 11 992,22 EUR, MAS,
RVC Martin: 982,25 EUR, TJ: 2500 EUR, PN: 370,42 EUR, hmotná núdza: 600,00
EUR.Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia
COVID - 19. Dotácie boli vyplácané podľa žiadosti a neboli krátené.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 6 850,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
6 538,71 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
369 075,10

Skutočnosť k 31.12.2020
369 075,10

% čerpania
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 369 075,10 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

k 31.12.2020

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia kotolne ZŠ:
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 148 989,31 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia MK
Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 51 948,63 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
c) Územný plán
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 4 962 EUR, čo
predstavuje 100% plnenie
d) Nákup PA Tatra 148
Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2021 v sume 2500 EUR
e) Kanalizácia
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 150 000 EUR čo
predstavuje 100%
f) Ihrisko spoločenská miestnosť
Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 5 104,09 EUR čo
predstavuje 100 % plnenie
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
2020 po poslednej zmene
121 086,32
121 032,34
99,95
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 79 681,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 121 032,34 EUR, čo predstavuje 151,88 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Medzi významné položky čerpania FO patrí:
a) Rekonštrukcia MK
Z rozpočtovaných 34 681 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 34 381 EUR čo predstavuje
100 % plnenie
b) Kanalizácia
Z rozpočtovaných 30 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 45 000 EUR čo predstavuje
150 % plnenie
c) ČOV
Z rozpočtovaných 0 EUR bolo k 31.12.2020 skutočne čerpané k 31.12.2020 23 172 EUR čo
predstavuje 100 % plnenie
d) kanalizácia
Z rozpočtových 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 3 167,82 EUR čo predstavuje 100
% plnenie
e/ Kotolňa ZŠ
Z rozpočtovaných 0 EUR k 31.12.2020 bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 6 237,18 EUR čo
predstavuje 100 % plnenie
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 0. EUR, čo predstavuje 0 %.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
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Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
706 123,56

Skutočnosť k 31.12.2020
706 123,56

% čerpania
100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 713 917 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 706 123,56 EUR, čo predstavuje 98,90 % čerpanie.

k 31.12.2020

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
706 123,56 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
0 EUR, čo predstavuje 0% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0 EUR

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

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
1 422 548,13
716 424,57
706 123,56

1 283 539,22
577 415,66
706 123,56

139 008,91
305 989,31
305 989,31
0,00

369 075,10
369 075,10
0,00

-63 085,79
-63 085,79
6 551,46
10

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky školskej jedálne
- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
finančné zábezpeky školskej jedálne
- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené hospodárenie obce

0,00
6 551,46,00
134 550,97
0,00
0,00
0,00
121 032,34
0,00
0,00
0,00

13 518,63
1 863 088,41
1 773 646,66
89 441,75
6 551,46
0,00
0,00
82 890,29

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID - 19.
Schodok kapitálového rozpočtu vo výške: 63 085,79 bol vykrytý z bežného rozpočtu .
Rozdiel finnančných operácii vo výške: 13 518,63 EUR bol zúčtovaný v ZŠ Dol.Mariková.
Varianty riešenia hospodárenia obcí :
3.varianta :
Prebytok rozpočtu v sume 82 890 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 82 890 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

82 890,00 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 1551 ,46 EUR, a to na :
- sčítanie Domov a bytov v sume 1551,46 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 :
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Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5000 EUR na
školská jedáleň vo výške: 5000 EUR nákup konvenktomat
.

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 rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
4 951,29
79 681,00

79 681,00
0,00
0,00
4 951,29

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 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
392,37
2 617,21

2 566,00
443,58

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
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu

Suma v EUR
25 162,36
5 923,56
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Úbytky - použitie fondu :
- na opravu ....
- na opravu ....
KZ k 31.12.2020

3 674,34
27 411,58

Fond rozvoja bývania
Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..
Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov
zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj
bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú
zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového
fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje
obecné zastupiteľstvo.
Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva,
najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce,
rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepľovanie, ale aj na výstavbu
alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..
Obec nevytvára Fond rozvoja bývania

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
4 113 061,32
4 395 861,62
3 656 214,77
3 665 173,34
11 800,00
3 439 821,77
204 593,00
454 458,72

16 762,00
3 443 818,34
204 593,00
730 688,28

298 673,94
4 178,45

546 416,62
922,23

151 606,33

183 349,43

2 387,83

0

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

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
4 113 061,32
4 395 861,62
1 627 371,70
1794 060,87

1 627 371,70

1 794 060,87

796 453,64
1 000,00

714 123,25
1 200,00
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Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

13 518,63
640 053,22
141 881,79
0
1 689 235,98

32 084,67
612 873,34
35 388,24
32 577,00
1 887 677,50
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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 : NFV
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho po lehote
splatnosti

4 376,60
15 612,20
10 442,30
2 267,49
32 577,00

4 376,60
15 612,20
10 442,30
2 267,49
32 577,00

2 689,65
67 965,24

2 689,65
67 965,24

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

ŠFRB
ŠFRB

Účel

Rok

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

524 131,98

17 442,66

3 313,08

346 373,14

2029

314 451,00

9 586,11

2 831,43

246 367,31

2043

Výstavba
14.bytovky
Výstavba
11.bytovky

splatnosti

Obec neuzatvorila v roku 2020 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky.
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.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

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

Suma v EUR

775 869,26
534 127,39
1 309 996,65
625 317,45

32 577,00

592 740,45
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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**

32 577,00

592 740,45
32 577,00

Zostatok istiny k 31.12.2020**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. a)

32 577,00

1 309 996,65

2,48 %

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
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019

775 869,26
534 127,39
1 309 996,65

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- 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
- ......
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené 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:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

511 176,01
14 740,47

525 916,48
784 080,17

27 028,77
6 144,51

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

33 173,28

784 080,17

4,23 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:
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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.2/2016 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia
COVID - 19. Dotácie neboli krátené.
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

BV Telovýchovná jednota-činnosť TJ DM

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

2 500,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

2 500,00

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.2/2016
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá podnikateľskú činnosť.
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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.
a) 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

ZŠ Dolná Mariková
584-originálne kompeten.

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

78 000,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

78 000,00

0

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

ZŠ Dol.Mariková PK
Úrad práce: ZŠ+ MŠ
Met.ped.centrum MŠ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

543 905,26
59 106,11
1 170,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

518 372,05
59 106,11
1 170,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

25 533,21
0
0
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa , obec nemá zriadené príspevkové organizácie
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Okres.úrad
Kr.škol.úrad
OÚ PB.
Min. ŽP
Kr.ško.úrad
Min.vnútra
Met.ped.cen.
Okr.ÚP
Min.vnútra
Min.vnútra
Min.vnútra
Štatis.úrad
ŠR SR
Eur.soc.fond
Min.ŽP
Úrad práce
Spolu BV:
Envir.fond
Min.škol.
Min.ŽP
Eur.soc.fond
Spolu KV:

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

BV Matrika
BV ZŠ,VP,mzdy,dop.učeb.,LK
BV Evidencia obyv.
BV Životné prostredie
BV Mat. škola
BV Voľby
BV mzda MŠ
BV ZŠ aktiv.strava
BV Register adries
BV Covid
BV DHZ
Sčítanie domov a bytov
BV kotolňa ZŠ
BV kotolňa ZŠ
BV ŽP
BV. Mzdy mš

4 018,51
543 905,26
468,93
135,00
2 953,00
825,43
1 170,00
43 156,08
26,00
6 884,57
3 000,00
3 928,00
260,00
2 210,00
1 265,75
15 950,03
630 156,56
150 000,00
5 000,00
133 306,23
15 683,08
303 989,31

KV kanalizácia
KV ZŠ jedáleň
KV ZŠ kotolňa
KV ZŠ kotolňa

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

4 018,51
518 372,05
468,93
135,00
2 953,00
825,43
1 170,00
43 156,08
26,00
6 884,57
3 000,00
2 376,54
260,00
2 210,00
1 265,75
15 950,03
619 021,92
150 000,00
5 000,00
133 306,23
15 683,08
298 989,31

0
25 533,21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 551,46
0
0
0
0
27 084,67
0
5 000,00
0
0
5000,00

-5-

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

Obec Jasenica

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

7 775,36

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

7 775,36

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

Prostriedky boli poskytnuté na prevádzku spoločného úradu Jasenica –ekonomická činnosť,
opatrovateľská služba, stavebný poriadok.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
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V účtovnom období obec nemala finančné vzťahy v VÚC

13.Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec má schválený rozpočet bez programovej štruktúry.
Príloha č.1 Záverečného účtu.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Dolná Mariková za rok
2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Záverečný účet Obce Dolná Mariková za rok 2020 a celoročné hospodárenie Obce Dolná
Mariková za rok 2020 bez výhrad
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
použitie prebytku hospodárenia vo výške: 82 890,00 € na tvorbu Rezervného
fondu
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
čerpanie Finančných operácii v zmysle rozpočtu obce na rok 2021
Ing. Peter Šujak, starosta
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