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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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.11.2019 uznesením č. 78/2019
Rozpočet bol zmenený štyri krát:
- prvá zmena schválená dňa 21.07.2020 uznesením č. 120
- druhá zmena schválená dňa 21.07.2020 uznesením č. 121
- tretia zmena schválená dňa 19.10.2020 uznesením č. 131
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4 starostu dňa 31.12.2020
Rozpočet obce k 31.12.2020

Rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospod.
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Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

71 955,71

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

53 771,00

71 987,10

99,96

53 771,00
0,00
0,00
53 771,00

63 130,85
0,00
8 856,25
55 462,77

63 099,46
0,00
8 856,25
55 445,18

99,95
0,00
100,00
99,97

52 751,00
0,00
1020,00

45 611,52
8 856,25
995,00

45 593,93
8856,25
995,00

99,96
100,00
100,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Rozpočet na rok
2020
53 771,00

Úprava rozpočtu
2020
71 987,10

Skutočnosť
k 31.12.2020
71 955,71

% plnenia
99,96

Z rozpočtovaných celkových príjmov 53 771,00 EUR bol rozpočet upravený na 71 987,10 EUR,
skutočný príjem k 31.12.2020 bol v sume 71 955,71 EUR, čo predstavuje 99,96 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok
2020
53 771,00

Úprava rozpočtu
2020
63 130,85

Skutočnosť
k 31.12.2020
63 099,46

% plnenia
99,97

Z rozpočtovaných bežných príjmov 53 771,00 EUR bol rozpočet upravený 63 130,85 EUR
skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 63 099,46 EUR, čo predstavuje 99,97 % plnenie.
Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19

a) daňové príjmy
Rozpočet na rok
2020
51 965,00

Úprava rozpočtu
2020
55 668,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
55 666,02

% plnenia
100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 42 100,00EUR, bol rozpočet upravený na 44 593,00
z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 44
592,20 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 6560,00 EUR bol rozpočet upravený na 7732,00 skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 7731,32 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 % plnenie. Príjmy dane
z pozemkov boli v sume 4442,39 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 3288,93EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 7 731,32 EUR.
Obec eviduje pohľadávky na Dani z nehnuteľností spolu 39 928,53 EUR.
UNIKOS Slatinka s.r.o : V roku 2020 bolo spoločnosti vyrubené za priemyselné stavby
2804,25 € EUR. Spoločnosť neplatí od roku 2012, čo je 25 238,25 EUR
AL GASTRO s.r.o:
Stavby na podnikateľskú činnosť 2425,21 EUR. Neplatí od roku 2014, čo je 14 551,26 EUR
zastavané plochy a nádvoria 23,17 EUR za rok 2020, neplatí od roku 2014, čo je 139,02 EUR,
spolu 14 690,28 EUR

4

Daň za psa Z rozpočtovaných 205,00 EUR, bolo rozpočet upravený na 185,00 EUR. Skutočný
príjem k 31.12.2020 bol 185,00 EUR.
Poplatok za komunálny odpad Rozpočtovaných 3100,00 EUR. Obec v roku 2020 vybrala za
odvoz a uloženie komunálneho odpadu 3157,50 eur. Rozdiel je 57,50 eur.

b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok
2020
1501,00

Úprava rozpočtu
2020
4188,77

Skutočnosť
k 31.12.2020
4159,36

% plnenia
99,92

Administratívne poplatky - správne poplatky: overovanie podpisu, správne poplatky,
rybársky lístok
Z rozpočtovaných 150,00 EUR bol rozpočet upravený na 846,84 EUR skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 846,80 EUR, čo je 100,00 % plnenie.
Príjmy z prenajatých budov, priestorov:
Z rozpočtovaných 850,00 EUR bol rozpočet upravený na 935,00 EUR. Skutočný príjem 934,26
EUR, čo je 100,00 % plnenie
Stravné:
Z rozpočtovaných 450,00 EUR, bol rozpočet upravený na 348,00 EUR. Skutočné plnenie je
347,20 EUR, čo je 100 % plnenie
Ostatné príjmy – hlásenie v rozhlase, kopírovanie, smetné nádoby
Z rozpočtovaných 50,00EUR bol rozpočet upravený na 949,47 EUR, skutočné plnenie je 927,43
EUR. Čo je 100 % plnenie
Úroky z vkladov:
Z rozpočtovaných 1,00 EUR bol rozpočet upravený na 24,00 EUR, skutočné plnenie je 23,60
EUR.
c) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 305,00EUR bol rozpočet upravený na 3274,08 EUR
skutočný príjem vo výške bol 3274,08 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ
Testovanie obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo dopravy a výstavby

Suma v EUR
801,80
17,85
62,04
18,00
33,33
910,48
1148,00
282,58

Účel
Covid - 19
Životné prostredie, napr. benzín
Regop, kancelárske potreby
Register adries, kanc.potreby
Vojnové hroby
Voľby
Sčítanie domov, bytov
Stavebný úrad

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok
2020
0,00

Upravený
rozpočet 2020
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
0,00

% plnenia
0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00EUR, rozpočet bol upravený na 0,00 EUR,
skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.
Dotácia 9 500,00 EUR, ktorá bola prijatá v roku 2019 a použije sa na kúpu chladiaceho
zariadenia a výmenu elektrickej inštalácie v Dome smútku
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 0,00 EUR nebol skutočný príjem k 31.12.2020

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok
2020
0,00

Upravený
rozpočet 2020
8 856,25

Skutočnosť
k 31.12.2020
8 856,25

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0,00 EUR bol rozpočet upravený na 8856,25
EUR, skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 8 856,25 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Obec požiadala v roku 2020 Prima banku o povolené prečerpanie účtu. Ide o dlhodobý úver,
ktorý bol vyčerpaný na rekonštrukciu okien a dverí KD.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Rozpočet na rok
2020
53 771,00

Úprava na rok
2020
55 462,77

Skutočnosť
k 31.12.2020
55 445,18

% čerpania
99,97

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 53 771,00 EUR bol rozpočet upravený na 55 462,77
EUR, skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 55 445,18 EUR, čo predstavuje 99,97 %
čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok
2020
53 771,00

Úprava na rok
2020
55 462,77

Skutočnosť
k 31.12.2020
55 445,18

% čerpania
100,03

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 53 771,00 EUR, bol rozpočet upravený na 55 462,77 EUR,
skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 55 445,18 EUR, čo predstavuje 100,03 % čerpanie.
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 35 571,00 EUR, bol rozpočet upravený na 19 065,53 EUR, bolo
skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 19 065,53 EUR, čo je 99,99 % čerpanie. Patria sem
mzdové prostriedky pracovníkov, Dohody
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 12 571,00 EUR, rozpočet bol upravený na 3 705,50 bolo skutočne
čerpané k 31.12.2020 v sume 3 705,50 EUR, čo je 100,00% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 4 304,00 EUR, rozpočet bol upravený na 17 923,43 bolo skutočne
čerpané k 31.12.2020v sume 17 923,43 EUR, čo je 99,98 % čerpanie. Ide o prevádzkové
výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, všeobecný materiál, telefonické služby, palivá,
školenia, stravovanie, servis, údržby, opravy, vývoz komunálneho odpadu
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 305,00 EUR bol rozpočet upravený na 3 225,29 skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 3 225,29 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec požiadala Prima banku o povolené prečerpanie, čo robí 8 856,25 EUR.V roku 2020 obec
eviduje dve splátky, čo robí 400,00 EUR. Krátkodobý úver bol v roku 2020 splatený, zostatok
k 1.1.2020 bol 595,00 EUR.
2. Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok
2020
0,00

Úprava na rok
2020
8 856,25

Skutočnosť
k 31.12.2020
8 856,25

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bol rozpočet upravený na 8 856,25 EUR,
skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 8 856,25 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia okien a dverí KD
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol rozpočet upravený na 8 856,25 EUR, skutočne vyčerpané
k 31.12.2020 v sume 8 856,25 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok
Úprava na rok
Skutočnosť
% čerpania
2020
2020
k 31.12.2020
1020,00
995,00
995,00
100,00
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1020,00 EUR bol rozpočet upravený na
995,00 EUR skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 995,00 EUR, čo predstavuje 100,00 %
čerpanie.
Obec požiadala Prima banku o povolené prečerpanie, čo robí 8 856,25 EUR.V roku 2020 obec
eviduje dve splátky, čo robí 400,00 EUR.
Krátkodobý úver bol v roku 2020 splatený, zostatok k 1.1.2020 bol 595,00 EUR.
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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.
Celková suma úveru k 31.12.2020 je 0,00 eur

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

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
63099,46

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

63099,46

45 593,93

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

45 593,93

+ 17505,53
0,00

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

0,00

8 856,25

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

-

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku HČ

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy finančných

operácií

Výdavky finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
Hospodárenie obce

8 856,25

8 856,25
+8649,28
9500,00

+ 1187,12
8 856,25
995,00
+ 7 861,25
+7010,53

V zmysle § 16 ods. 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 sa vylučuje dotácia 9 500,00 EUR, ktorá
bola prijatá v roku 2019 a použije sa na kúpu chladiaceho zariadenia a výmenu elektrickej
inštalácie v Dome smútku
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Prebytok rozpočtu v sume 7010,53 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, navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu vo výške 7010,53 EUR

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške 7010,53 €.
Takto upravený prebytok rozpočtu za rok 2020 vo výške 7010,53 EUR navrhujeme previesť do
nasledujúceho roku na krytie bežných a kapitálových výdavkov obce.

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

Suma v EUR
0,05

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2019
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :

0,00
0,00
0,00

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

0,00
0,00
0,05

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
223,57
112,83
0,00
0,00
336,40

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov
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ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

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

106 615,19
51294,38

113 980,46
53107,17

0,00
51294,38
0,00
54 594,64

0,00
53107,17
0,00
60 147,12

0,00
0,00
0,00
31 521,19
23 073,45
0,00
0,00
726,17

0,00
0,00
0,00
31 543,73
28603,39
0,00
0,00
726,17

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
106 615,19
113 980,46

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky, SF
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0,00
0,00
64 788,36
14134,50

0,00
0,00
71 269,03
21757,16

400,00
9500,00
223,57
3378,43
632,50
27692,33

400,00
9500,00
336,40
3064,51
8456,25
20954,27

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, Finančná výpomoc
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho v lehote
splatnosti

448,48
1304,51
956,85
354,67
9500,00
8456,25
0
0,00

z toho po lehote
splatnosti

448,48
1304,51
956,85
354,67
9500,00
8456,25
0
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2020
Výška
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Ročná splátka

Ročná splátka

Zostatok

Rok

Veriteľ

Účel

poskytnutého
úveru

istiny
za rok 2020

úrokov
za rok 2020

úveru (istiny)
k 31.12.2020

splatnosti

Prima Banka

Rekonštrukcia
okien a dverí
KD

8 856,25

400,00

0,00

8 456,25

2025

Obec požiadala Prima banku o povolené prečerpanie, čo robí 8 856,25 EUR.V roku 2020 obec
eviduje dve splátky, čo robí 400,00 EUR. Zostatok úveru k 31.12.2020 je 8 456,25 EUR
Obec uzatvorila v roku 2015 Zmluvu o úvere na prekrytie vlastných nákladov projektu
224200220052 „Spoločne za bezpečnejší život v povodniach Bebravy a Vláry.“ . Úver je
krátkodobý s dobou splatnosti do r. 2020, splátky istiny a úrokov sú mesačné. K 31.12.2020 je
úver splatený

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 právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

0

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia obce:
Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus).
V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho
krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj
na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené negatívne vplyvy
majú v roku 2020 za následok zníženie príjmov z podielových daní oproti odhadom, na
základe ktorých bol zostavený rozpočet, čo malo vplyv na potrebu úpravy rozpočtu
s následným obmedzením určitých plánovaných aktivít a za určitých podmienok aj zhoršenie
ukazovateľov zadĺženosti. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si
nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie
na účtovnú jednotku.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného
účtu za rok 2020.
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Slatinka nad Bebravou za rok 2020
a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad.
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