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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 ak prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020 zo dňa 11.12.2019
uznesením obecného zastupiteľstva č. 8719.
Rozpočet bol zmenený osemkrát:
- prvá zmena schválená dňa
5.2.2020 uznesením č. 3/2020
- druhá zmena schválená dňa
19.2.2020 na základe právomoci starostom
- tretia zmena schválená dňa
25.6.2020 uznesením č. 44/2020
- štvrtá zmena schválená dňa
24.7.2020 na základe právomoci starostom
- piata zmena schválená dňa
22.10.2020 na základe právomoci starostom
- šiesta zmena schválená dňa
4.12.2020 na základe právomoci starostom
- siedma zmena schválená dňa 16.12.2020 uznesením č.69/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020

2 131 291

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
2 204 104

1 587 571
302 720
173 000
68 000
2 131 291

1 624 675
301 382
180 847
97 200
2 204 104

708 591
504 393
63 907
854 400
0

739 061
498 181
63 907
902 955
0

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 subjekivitou
Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Rozpočet na rok 2020
2 204 104,00

Skutočnosť k 31.12.2020
2 195 733,44

% plnenia
99,62

Z rozpočtovaných príjmov obce 2 106 904,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
2 114 797,27 €, čo predstavuje 100,37 % plnenie. Z rozpočtovaných príjmov školy 97 200,00 €
bol príjem 80 936,17 €, čo je plnenie 83,33 %, čo bolo spôsobené výpadkom príjmov zo školného
za materskú školu a školský klub.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2020
1 624 675,00

Skutočnosť k 31.12.2020
1 703 765,48

% plnenia
104,87

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 624 675,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1 703 765,48 €, čo predstavuje 104,87 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2020
911 622,00

Skutočnosť k 31.12.2020
994 744,63

% plnenia
109,12

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 708 555 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 775 961,28 €, čo predstavuje plnenie na 109,51 %.
Oproti roku 2019 bol pokles výnosu dane z príjmov v dôsledku pandémie ochorenia COVID 19.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 130 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 140 567,69 €, čo je
107,96 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 48 582,36 €, dane zo stavieb boli v sume
91 776,68 € a dane z bytov boli v sume 208,65 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
140 567,69 €, nedoplatky z minulých rokov neboli, nakoľko pohľadávky boli nulové.
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na daniach z nehnuteľnosti vo výške 7 557,14 €.
Daň za psa 1 329,21 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 900,32 €
Daň za ubytovanie 880,50 €
Daň za jadrové zariadenie 9 767,80 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 65 337,83 €
z toho nedoplatky z minulých rokov za komunálny odpad neboli zaplatené.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
103 695,00

Skutočnosť k 31.12.2020
100 220,66

% plnenia
96,65

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 70 780,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 64 594,42 €, čo je 91,26
% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 11 643,88 €,
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 52 789,74 € a príjem z prenájmu
zariadení 160,80 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 32 915,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 35 626,24 €, čo je 108,24
% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
8 270,00

Skutočnosť k 31.12.2020
8 273,54

% plnenia
100,04

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 8 270,00 €, bol skutočný príjem vo výške
8 273,54 €, čo predstavuje 100,04 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z výťažkov lotérií , za
geologický prieskum, z refundácie, iné príjmy.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 601 088,00 € bol skutočný príjem vo výške
600 526,65 €, čo predstavuje 99,91 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Trnava, odbor školstva
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Okresný úrad Trnava, odbor
životného prostredia
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Okresný úrad Trnava
Ministerstvo vnútra SR
Štatistický úrad SR
Dobrovoľná požiarna ochrana
Bratislava
Environmentálny fond

Suma v EUR
539 350,00
49,29
32 625,60
1 160,42
3 319,81

Účel
Financovanie ZŠ- prenes.kompet.
Rodinné prídavky
Obedy pre deti MŠ a žiakov
Register obyvateľov
Stavebný poriadok

216,04 Starostlivosť o životné prostredie
98,24 Miestne a účelové komunikácie
79,30
3 249,73
4 196,00
1 400,00

Odmena skladníka CO
Voľby
Sčítanie domov a bytov
Podpora hasičského zboru

10 347,91 Triedenie odpadov

V roku 2020 obec prijala nasledovné transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19:
Poskytovateľ
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
Účel
1 915,96 Prenájom športovej haly
2 518,35 Testovanie

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

2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
301 382,00

Skutočnosť k 31.12.2020
263 462,15

% plnenia
87,42

V tomto roku boli prijaté kapitálové príjmy z predaja pozemkov v hodnote 32 170,00 € a z dotácie
z environmentálneho fondu na zelenú infraštruktúru v sume 70 175,00 €, z dotácie od
environmentálneho fondu na technické vybavenie zberného dvora v sume 161 117,15 €.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2020
180 847,00

Skutočnosť k 31.12.2020
147 569,64

% plnenia
81,60

Z rezervného fondu boli rozpočtované prostriedky v hodnote 173 000,00 €, skutočne boli
čerpané v hodnote 138 152,00 €. Prostriedky z predchádzajúceho roka boli čerpané v sume
8 011,74 € a to na vrátenie preplatku z dotácie za obedy pre žiakov a deti školy v sume 7 846,80
€ a na bytovku Mlynárska č. 18 z fondu opráv v hodnote 164,94 €. Do príjmu finančných operácií
bola zahrnutá aj prijatá zábezpeka na byty v sume 1 405,90 €.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2020
89 487,00

Skutočnosť k 31.12.2020
73 389,66

% plnenia
82,01

Z rozpočtovaných bežných príjmov 89 487,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
73 389,66 € je % plnenie.
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2020
0,00

Skutočnosť k 31.12.2020
0,00

% plnenia
0,00

Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2020
7 713,00

Skutočnosť k 31.12.2020
7 546,51

Ide o nevyčerpané prostriedky z roku 2019 zo ŠR.
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
80 936,17 €

% plnenia
97,84

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Rozpočet na rok 2020
2 204 104,00

Skutočnosť k 31.12.2020
1 813 331,30

% čerpania
82,27

Z rozpočtovaných výdavkov obce 1 301 149,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
970 271,19 €, čo predstavuje 74,57 % čerpanie. Z rozpočtovaných výdavkov školy 902 955,00 €
bolo čerpanie 843 060,11 € čo je 93,37 %.
1) Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2020
739 061,00

Skutočnosť k 31.12.2020
490 980,55

% čerpania
66,43

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 739 061,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
490 980,55 €, čo predstavuje 66,43 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 238 506,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 167 913,84 €, čo je
70,40 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, odmeny
poslancov, odchodné, odstupné, dohody o vykonaní práce, odmeny za voľby.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 84 726,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 54 829,98 € , čo je
64,71 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 371 099,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 231 859,94 €, čo je
62,48 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, vodné, stočné, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, opravy, poplatky, poistné,
za prenájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 38 205,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 30 810,17 €, čo
predstavuje 80,64 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 6 525,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 5 566,62 €, čo
predstavuje 85,31 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2020
498 181,00

Skutočnosť k 31.12.2020
413 979,88

% čerpania
83,10

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 498 181,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 413 979,88 €, čo predstavuje 83,10 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nakladanie s odpadmi – vybavenie zberného dvora
Z rozpočtovaných 169 598 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume
169 597 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

b) Zelená infraštruktúra
Z rozpočtovaných 74 410,00 €, bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume
74 408,42 €, čo je 100,00 % čerpanie.
c) Rekonštrukcia strechy budovy základnej školy
Z rozpočtovaných 45 000,00 € bolo skutočné čerpanie v sume 38 152,00 €, čo je
84,78 % čerpanie.
d) Spevnené plochy okolo budovy futbalového štadióna
Z rozpočtovaných 20 000,00 € bolo skutočne vyčerpané v sume 19 649,66 €,
čo je 98,25 % čerpanie.
e) Kúpa rodinného domu na cestu Alejovej ul.
Z rozpočtovaných 100 000,00 € sa čerpalo 100 000,00 €, čo je 100.00 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2020
63 907,00

Skutočnosť k 31.12.2020
65 310,76

% čerpania
102,20

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 63 907,00 €, bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
63 904,86 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Ide o splátky úverov. Z nerozpočtovaných
finančných výdavkov bola vrátená zábezpeka 1 405,90 €.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2020
902 955,00

Skutočnosť k 31.12.2020
843 060,11

% čerpania
93,37

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 902 955,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 sume
843 060,11 €, čo predstavuje 93,37 % čerpanie.
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2020
0

Skutočnosť k 31.12.2020
0

% čerpania

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s materskou školou
843 060,11 €

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

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu

1 777 155,14

z toho : bežné príjmy obce

1 703 765,48

bežné príjmy RO

73 389,66

Bežné výdavky spolu

1 334 040,66

z toho : bežné výdavky obce

490 980,55

bežné výdavky RO

843 060,11

Bežný rozpočet

443 114,48
263 462,15

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

263 462,15

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

413 979,88

z toho : kapitálové výdavky obce

413 979,88

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-150 517,73
292 596,75
-26 303,26
266 293,49

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií spolu:

155 116,15

Príjmy z finančných operácií obce

147 569,64

Príjmy z finančných operácií školy

7 546,51

Výdavky z finančných operácií spolu:

65 310,76

Výdavky z finančných operácií obce

65 310,76

Výdavky z finančných operácií školy

0,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

89 805,39
2 195 733,44
1 813 331,30
382 402,14
-26 303,26
356 098,88

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie
ochorenia COVID – 19.
Prebytok rozpočtu v sume 292 596,75 € 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 26 303,26 € navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu

266 293,49 €

Zostatok finančných operácií v sume 89 805,39 € 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 navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu

89 805,39 €

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 :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
rozpočtovom roku v sume a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume
7 170,67 €
- stravné pre deti a žiakov – obedy zadarmo v sume
12 740,40 €
- sčítanie domov a bytov
4 196,00 €
Ďalej sa vylučujú prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu v sume 2 174,19 € a školné
v sume 22,00 €.
Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu a bilancia
kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu, ktorý bol
vykrytý z finančných operácií a to z rezervného fondu a a z prebytku bežného rozpočtu.
Výdavkové finančné operácie a to splátky istiny úverov boli vykryté z prebytku bežného
rozpočtu. Výsledok po zapojení finančných operácií bol 356 098,88 €.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme výsledok použiť na tvorbu rezervného fondu vo
výške 356 098,88 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
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
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
186 353,89
266 029,03

138 152,00

314 230,92

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú zásady pre používanie sociálneho fondu..
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
395,70
1 416,64
1 492,83

319,51

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..

Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2020
Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu:
z toho - na opravu
- na revízie
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
18 912,84
3 606,96
3 771,90
3 299,90
472,00
18 747,90

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Majetok spolu

6 277 486,63

6 508 282,84

Neobežný majetok spolu

5 343 506,95

5 322 980,91

4 894 047,97

4 873 521,93

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý finančný majetok

449 458,98

449 458,98

Obežný majetok spolu

931 244,29

1 182 096,12

3 243,84

2 651,34

402 315,06

408 419,59

6 258,39

18 979,60

519 427,00

752 045,59

2 735,39

3 205,81

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

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

6 277 486,63

6 508 282,84

Vlastné imanie

4 657 961,69

4 897 771,72

4 657 961,69

4 897 771,72

558 709,50

424 972,40

Rezervy

1 700,00

1 700,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

9 068,22

24 107,07

Dlhodobé záväzky

341 717,52

315 295,83

Krátkodobé záväzky

156 177,36

83 869,50

50 046,40

0,00

1 060 815,44

1 185 538,72

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

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
- nájomníkom /zábezpeka/
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho v lehote
splatnosti

115 048,06
13 570,98
8 035,57
2 436,83
6 085,45
0,00
225 681,89
27 987,04

z toho po lehote
splatnosti

115 048,06
13 570,98
8 035,57
2 436,83
6 085,45
0,00
225 681,89
27 987,04

Stav úverov k 31.12.2020
Poskytovateľ
úveru
ŠFRB
ŠFRB

Účel

Výška
prijatého
úveru
144 094,80
271 360,29

Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 2

Výška
úroku
4,4 %
1%

Zabezpečenie
úveru
Poistná zmluva
Záložné právo

Zostatok
k 31.12.2020
81 744,80
143 937,09

Splatnosť

r. 2032
r. 2035

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

1 616 418,69
75 179,11
1 296 516,04

225 681,89

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**

225 681,89
225 681,89

225 681,89
0,00

Zostatok istiny k 31.12.2020**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. a)

0,00

1 296 516,04

0,00 %

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

1 616 418,69
75 179,11
1 296 516,04

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**

455 358,00
35 519,44

490 877,44
805 638,60

50 046,40
13 858,46

291,92
5 274,70

69 471,48

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

69 471,48

805 638,60

8,62 %

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

8. 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. 1/2015 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

ŠK RAPID – bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

4 000,00 €

3 287,97 €

712,03

4 000,00 €

3 538,57 €

461,43

800,00 €

800,00 €

0

1 000,00 €

1 000,00 €

0

500,00 €

500,00 €

0

1 000,00 €

1 000,00 €

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

na úhradu poplatkov do súťaží ObFZ,cestovné
náhrady na zápasy, odmeny rozhodcov,údržba trávnika
športová výstroj, pitný režim hráčov

Dychová hudba Hrnčarovani - bežné výdavky
na nákup nástrojových mikrofónov a reproduktorov

Občianske združenie Na trati –bežné výdavky
hyppoterapia

Občianske združenie Cykloklub Hrnčiarovce
– bežné výdavky
cyklistické odevy

Občianske združenie Hrnček – bežné výdavky
ortopedické položky, schody do bazéna, tehličky

Občianske združenie HBK Gladiators – bežné
výdavky
športová výstroj a športové potreby

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2015
o dotáciách.

9. 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
Základná škola
s materskou školou
Základná škola
s materskou školou –
stravné, školné

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel – vrátenie

212 600,00

212 600,00

0,00

34 406,77

32 285,68

2 121,09

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
Základná škola
s materskou školou

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

572 903,87

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel – vrátenie

565 733,20

7 170,67

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu:
- bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Okresný úrad Trnava,
odbor školstva

Financovanie ZŠprenes.kompet.
Školstvo
Obedy detí MŠ a žiakov školy

539 350,00

532 179,33

7 170,67

32 625,60

19 885,20

12 740,40

Úrad práce, soc.vecí
a rodiny Trnava
Úrad práce, soc.vecí
a rodiny Trnava
Ministerstvo vnútra SR

Rodinné prídavky
Register obyvateľov

Ministerstvo dopravy,
Stavebný poriadok
výstavby a regionálneho
rozvoja SR
Okresný úrad Trnava,
Starostlivosť o životné
odbor životného
prostredie
prostredia

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

49,29

49,29

0

1 160,42

1 160,42

0

3 319,81

3 319,81

0

216,04

216,04

0

Ministerstvo dopravy,
Miestne a účelové
výstavby a regionálneho komunikácie
rozvoja SR
Okresný úrad Trnava
Odmena skladníka CO

c)

98,24

98,24

0

79,30

79,30

0

Ministerstvo vnútra SR

Voľby

3 249,73

3 131,55

118,18

Štatistický úrad SR

Sčítanie domov, bytov

4 196,00

0,00

4 196,00

Ministerstvo
hospodárstva SR
Ministerstvo vnútra
SR

Podpora na nájomné

1 915,96

1 915,96

0

Testovanie – pandémia
COVID 19

2 518,35

2 518,35

0

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

-1-

Environmentálny
fond

Účelové určenie grantu, transferu:
- bežné výdavky

-2-

Triedenie odpadov

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

10 347,91

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

10 347,91

0

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých finančných
prostriedkov

Obec

Mesto Trnava

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov

450,00

Rozdiel

450,00

0

Obec poskytla transfer Mestu Trnava na základe zmluvy o spolupráci – CVČ.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Z rozpočtu VÚC neboli v roku 2020 poskytnuté dotácie.

f) Finančné usporiadanie voči iným subjektom
Poskytovateľ

-1-

DPO Bratislava

Účelové určenie grantu, transferu:
- bežné výdavky

-2-

Materiálno-technické vybavenie
DHZ Hrnčiarovce nad Parnou

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

1 400,00

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

1 393,80

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

6,20

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

11. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 356 098,88 €.

