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1. Rozpočet obce na rok 2020  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

Obec v roku 2020 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 vyrovnaný.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  19. 11. 2019   uzn. č.  43/2019 

Rozpočet bol zmenený   štyrikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa  12. 02. 2020, uznesenie číslo 74/2020  

- druhá zmena schválená dňa  12. 05. 2020, uznesenie číslo  79/2020  

- tretia zmena  schválená  dňa  25. 08. 2020, uznesenie číslo 92/2020 

- štvrtá zmena schválená   dňa  30.11. 2020, uznesenie číslo 102/2020 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020 v eurách 

 

 

 

 Schválený 

rozpočet  

Schválený 

rozpočet po 

poslednej   

zmene  

Príjmy celkom 73.340,00 113.420,00 

z toho :   

Bežné príjmy 73.340,00 95.420,00 

Kapitálové príjmy 0                          0 

Finančné príjmy 0 18.000,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 0 0 

Výdavky celkom 73.340,00 93.470,00 

z toho :   

Bežné výdavky 71.870,00 75.470,00 

Kapitálové výdavky 1.470,00 18.000,00 

Finančné výdavky 0 0 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 0 0 

 

Rozpočet obce 

                              

0,00                                                                          

                              

19.950,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v €   

 
Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

113.420,00                    113.419,07 100,00 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

84.371,00 84.371,16                100,00 

 

Textová časť – bežné daňové príjmy:  

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume  61.902,00 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR v sume  61 901,91 €, čo predstavuje plnenie na 

100,00 %.  

 

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 13.343,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 13.342,77 €, čo je 

100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12.573,64  € a dane zo stavieb boli 

v sume 1.769,13 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 14.342,77 €, za nedoplatky 

z minulých rokov 0 €. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 

0  €. 

 

c) Daň za psa  : 295,00 € 

 

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad :7.831,,48  € 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

3.024,00 3.022,56                100,00 

 

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:  

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 417,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 417,00 €, čo je 

100,00 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov a budov. 

 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Správne poplatky – z rozpočtovaných v sume 1.228,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume  1.227,59 €, čo je 99,97  % plnenie.  

Poplatky a platby – z rozpočtovaných v sume 1.373,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 1.372.07 €, čo je  99,93 % plnenie. 

Úroky  -  z rozpočtovaných v sume 6,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5,90 €, 

čo je 98,33 % plnenie.  

Príjmy z refundácie – z rozpočtovaných  v sume 0,00 € bol skutočný príjem v sume 0 €. 

 

 

 



2) Transfery - nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

8.025,00 8.025,35               100,00 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

P. č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. Ministerstvo financií SR 311,01 Dotácia 

2. Ministerstvo vnútra SR 

hasičský zbor 

3.000,00 Hasičský zbor 

3. Ministerstvo vnútra SR 586,41 Dotácia , OÚŽP, Register adries 

4. Ministerstvo financií SR 783,16 Voľby 

5. Štatistický úrad 1.256,00 Sčítanie 

6. Ministerstvo financií SR 88,77 REGOP 

7. Tuzem.bežné granty 2.000,00 TA3 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

4) Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

                   0 0 0 

 

5) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2020  Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

18.000,00 18.000,00 100,00 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v EUR  
 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

93.470,00 93.468,62 100,00 

 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

75.470,00                75.468,62     100,00 

 

v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 59.268,00           59.265,40 100,00 

Ekonomická oblasť 105,00 105,92 100,00 

Všeobecné služby             5.940,00                                                5.940,01 100,00 

Všeobecne špec. služby 660,00 660,00 100.00 

Nakladanie s odpadmi 8.195,00 8.194,87 100,00 

Rozvoj bývania 0,00 0,00 100,00 

Transfery 1.302,00 1.302,42 100,00 

Spolu 75.470,00 75.468,62 100,00 

 



 

Textová časť – bežné výdavky: 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných  25.172,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.20 v sume  25.172,41 €, čo je 

100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  ÚPSVAR. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 6.720,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume  6.720,70 €, čo je  

100,00  % čerpanie.  

 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných  42.276,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume  42.273,09 €, čo 

je  100,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky  OcÚ, ako sú energie, materiál, dopravné, 

rutinná a štandardná údržba, nájomné, všeobecné služby, poistné, odmeny poslancom OZ, 

dohody a ostatné tovary a služby. 

 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 1.302,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1.302,42 €,  čo 

predstavuje  100,13  % čerpanie. 

 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  

    finančnými výpomocami 

       0 

   

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

18.000,00 18.000,00                  100,00 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0                        0 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2020 

 
 

Hospodárenie obce  

Skutočnosť k 31.12.2020 
 

Bežné  príjmy spolu                                         95 419,07 

z toho : bežné príjmy obce  95 419,07 

Bežné výdavky spolu 75 468,62 

z toho : bežné výdavky  obce  75 468,62 

Bežný rozpočet – rozdiel  19 950,45 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 18 000,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  18.000,00 

Kapitálový rozpočet - rozdiel                                                   -18 000,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 1 950,45 

Vylúčenie z prebytku  1 650,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 300,45 

Príjmy z finančných operácií 18 000,00 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií 0,00 
PRÍJMY SPOLU   113 419,07 

VÝDAVKY SPOLU 93 468,62 

Hospodárenie obce  19 950,45 
Vylúčenie z prebytku 1 650,00 

Upravené hospodárenie obce 18 300,45  

  

Prebytok rozpočtu v sume 300,45 EUR  zistený podľa ustanovenia 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           

300,45 €.  

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu 
 

Rezervný fond  

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z .z. O použití rezervného fondu 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 22 150,79 

Prírastky - z prebytku hospodárenia 15 181,72 

               - ostatné prírastky                                                               

Úbytky   - použitie rezervného fondu                                                   1 500,00                        

               - rozdiel   

KZ  k 31.12.2019 35 832,51 

 



6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v EUR  

 
A K T Í V A  

 

Názov   ZS  k  1.1.2020 KZ  k  31.12.2020 

Majetok spolu 381.620,91 384.882,30 

Neobežný majetok spolu 326.138,40 327.290,40 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 274.555,05 275.707,05 

Dlhodobý finančný majetok 51 583,35 51 583,35 

Obežný majetok spolu 55.482,51 57.591,90 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky        

Finančné účty  55.482,51 57.591,90 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie    

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2020 KZ  k  31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 381.620,91 384.882,30 

Vlastné imanie  182.563,32 198.407,90 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia               182.563,32 198.407,90 

Záväzky 21.316,66 6.025,79 

z toho :   

Rezervy  660,00  660,00 



Zúčtovanie medzi subjektami VS 18.150,00 1.6550,00 

Dlhodobé záväzky   

Krátkodobé záväzky 2.506,66 3.715,79 

Bankové úvery a výpomoci                         0 0 

Časové rozlíšenie 177.740,93 180.448,61 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 
Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky: 

- voči daňovému úradu             332,35 € 

-  voči zamestnancom                    2.146,45 € 

- voči ZP + SP                                1.236,99 €          

 

 

P.č. Výška prijatého 

úveru 

Výška úroku Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2020 

Splatnosť 

 0     

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

 
a) štátnemu rozpočtu 

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 s finančnými vzťahmi k štátnemu rozpočtu a verejnej 

správy 

 

a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a verejnej správy: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, - 

bežné výdavky 

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 

) 

 

       - 5 - 

Ministerstvo   SR Dotácia 311,01 311,01 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Voľby 783,16 783,16 0,00 

Ministerstvo vnútra SR  REGOP 88,77                  88,77 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Dobrovoľný hasič.zbor 3.000,00 3.000,00 0,00 

Štatistický úrad Sčítanie  1.256,00 1.1256,00 0,00 

MF SR ŽP, reg.adr. 586,41 586,41 0,00 

Nadácia TA3 Dotácia 2.000,00 2.000,00 0,00 

 



 

 

13. Návrh uznesenia:  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 300,45               

€. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2020. 

 

 

 

Vypracovala :  Tabačeková 

 

 

                                                 

                                                            Predkladá :  Veronika   K u b í k  o v á 

                                                                                           Starosta obce 

 

 

Malé Zálužie, 30. 04. 2021 


