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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. Rozpočet po poslednej 

zmene bol tiež vyrovnaný.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2019 uznesením č.4/2019 

Rozpočet bol zmenený: 

- prvá zmena   schválená dňa    25.10.2020     uznesením č. 4/2019 

- druhá zmena schválená dňa    16.12.2020     uznesením č. 5/2020  

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020            

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom  471 850,80 644 701 

z toho :   

Bežné príjmy 279 283 277 368,92 

Kapitálové príjmy 146 195,76 164 195,76 

Finančné príjmy 29 972,04 179 512,80 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 16 400 23 623,52  

Výdavky celkom 471 850,80 644 701  

z toho :   

Bežné výdavky 149 133 150 259,94 

Kapitálové výdavky 178 167,80 209 167,80 

Finančné výdavky  139 195,76 

Výdavky RO s právnou subjektivitou            144 550 146 077,50 

Z toho bežné         144 550 146 077,50 

            kapitálové      

Rozpočtové hospodárenie obce   
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020  
 

 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

644 701 658 279,51 102,10 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 644 701,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume  658 279,51  EUR, čo predstavuje  102,10  % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

277 368,92 278 339,59 100,34 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 277 368,92 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

278 339,59  EUR, čo predstavuje  100,34 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020  % plnenia 

199 286 199 574,54 100,14 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume  187 000,- EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 187 460,22   EUR, čo predstavuje 

plnenie na  100,24 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 6 100,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5 763,76 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 94,48 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume  2 479,21 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 3 204,81  EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 79,74 

EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  5 763,76 EUR. K  31.12.2020 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume  2 847,52  EUR. 

 

Daň za psa 108,- €. 

Daň za ubytovanie 185,16 € 

Daň za nevýherné hracie prístroje  0,00 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  6 057,40 € 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

10 087 10 424,08 103,34 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 3 587.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 479,21 EUR, čo je 

103,26  % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 105,70 EUR a  príjem 

z prenajatých  budov, priestorov a objektov v sume 3 598,58 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky:  716,- € 

Predaj výrobkov, tovarov a služieb:  6 003,80 € 

Z rozpočtovaných 6 500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6 719,80 EUR, čo je 

103,38 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

220 564,98 256,80 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov  220,- EUR, bol skutočný príjem vo výške 564,98 

EUR, čo predstavuje  256,80     % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek a refundácie.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 67 775,99  EUR bol skutočný príjem vo výške 67 775,99 

EUR, čo predstavuje    100,00  % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad Stará Ľubovňa 1 228,78 Voľby  

Okresný úrad Stará Ľubovňa 150,48 Evidencia obyvateľov 

Okresný úrad Stará Ľubovňa 18,- Register adries 

DPO SR 3 000,- Požiarna ochrana 

Okresný úrad Stará Ľubovňa 2 407,58 Matrika 

ÚPSVaR Stará Ľubovňa 3 893,76 Podpora zamestnávania  

Okresný úrad Prešov 49 047,-  Školstvo (prenesený výkon, VP, 

dopravné, učebnice, 5 r .deti  

Okresný úrad Stará Ľubovňa 43,32 Životné prostredie 

ŠÚSR Bratislava 1 420,- SODB 

Okresný úrad Stará Ľubovňa 2 456,90 COVID-19 

ÚPSVaR 794,- Osobitný príjemca 

UPSVaR 3 144,- Stravovacie návyky dieťaťa 

Environmentálny fond 172,17 Triedený odpad 

 

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 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

164 195,76 174 773,12 106,44 

   

   

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 164 195,76 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 174 773,12  EUR, čo predstavuje   106,44  % plnenie.  
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Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume  0,00 EUR.  

 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných  5 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 15 577,36  EUR, čo 

predstavuje 210,37  % plnenie. 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 5 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 000,- EUR, čo 

predstavuje 311,54  % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MF Bratislava 20 000,- Rekonštrukcia kultúrneho domu 

PPA Bratislava 139 195,76 Stavba multifunkčného a detského 

  ihriska 

   

   

   

   

   

   

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

179 512,80 179 512,80 100,00 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 179 512,80  EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 179 512,80  EUR.   

 

V roku 2020 obec čerpala  úver z PrimaBanky Slovenska vo výške 139 195,76 na preklenutie 

úhrady faktúry na multifunkčné a detské ihrisko. Tento úver bol splatený dňa 14.8.2020. 

Na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie COVID-19 bola 

obci poskytnutá návratná finančná výpomoc vo výške 10 345,- €, Prvá splátka bude v roku 2024. 

Poskytovateľ NFV je MF SR. 

V roku 2020 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR SR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

23 623,52             23 623,52                            100 ,00   

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 23 623,52 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

23 623,52  EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  
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Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola  s materskou školou                                       23 623,52  EUR 

 

Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0,00 2 030,48 0,00 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 2 030,48  EUR.  

 

 

Kapitálové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0                  0                  

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

0,00 EUR.  

 

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                        0,00  EUR 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok    2020        
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

644 701                   602 429,77                  93,44 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 644 701,00  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume  602 429,77  EUR, čo predstavuje  93,44 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

150 259,94                   135 733,02                    90,33      

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 150 259,94 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 135 733,02  EUR, čo predstavuje  90,33  % 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  47 946,00  EUR bolo  skutočné  čerpanie  k  31.12.2020  v  sume  

43 848,38  EUR, čo je  91,45 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  

matriky a pracovníkov prostredníctvom  úradu práce. 
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Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 20 267,40 EUR bolo skutočné čerpané k 31.12.2020 v sume 

16 813,86  EUR, čo je  82,96  % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov  78 906,22 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

73 303,93  EUR, čo je 92,90  % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, 

ako sú cestovné náhrady, energie, poštové a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná 

a štandardná údržba, odmeny obecnému zastupiteľstvu, dohody mimo pracovného pomeru 

a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 2 520,32  EUR   bolo  skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume   

1 157,87  EUR, čo predstavuje 45,94  % čerpanie. 

 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 620,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 609,98 

EUR, čo predstavuje  98,22  % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

209 167,80                 181 309,32                     86,68 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 209 167,80  EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 181 309,32  EUR, čo predstavuje  86,68  % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice 

Z rozpočtovaných 32 972,04 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 32 347,12  

EUR.  

b) Výstavba altánku  

Z rozpočtovaných  7 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 6 880,80  EUR, 

čo predstavuje 98,29  % čerpanie.  

c ) Výstavba multifunkčného a detského ihriska a oplotenie 

Z rozpočtovaných 142 195,76 € bolo skutočne vyčerpané 141 811,76 EUR  

d) Rekonštrukcia a modernizácia  KD 

Z rozpočtovaných 27 000,- EUR bolo skutočné vyčerpané 269,64 EUR. 

  

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

139 195,76                  139 195,76                100,00 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 139 195,76 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 139 195,76 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 139 195,760 EUR na splácanie istiny 

z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 139 195,76 EUR, čo 

predstavuje  100,00 %.  

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

146 077,50                   146 052,82                99,98 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 146 077,50 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 146 052,82 EUR, čo predstavuje  99,98  % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                          146 052,82 EUR 

 

Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0                   0                 

 

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 0,00 EUR.  

 

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola                                       0,00  EUR 

 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020  v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 301 963,11           

z toho : bežné príjmy obce  278 339,59 

             bežné príjmy RO 23 623,52  

Bežné výdavky spolu  281 785,84 

z toho : bežné výdavky  obce  135 733,02 

             bežné výdavky  RO 146 052,82 

Bežný rozpočet                                 20 177,27 

Kapitálové  príjmy spolu 174 773,12 

z toho : kapitálové  príjmy obce  174 773,12 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 
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Kapitálové  výdavky spolu 181 309,32   

z toho : kapitálové  výdavky  obce  181 309,32 

             kapitálové  výdavky  RO 
 

Kapitálový rozpočet                                          -     6 536,20 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 
                                      

                                            13 641,07            

Vylúčenie z prebytku -                                  - 24 166,- 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 10 524,93   

Príjmové finančné operácie  181 543,28 

Výdavkové finančné operácie 139 334,61 

Rozdiel finančných operácií 42 208,67 
PRÍJMY SPOLU   658 279,51 

VÝDAVKY SPOLU 602 429,77 

Hospodárenie obce  55 849,74 
Vylúčenie z prebytku 24 166,- 

Upravené hospodárenie obce                                            31 683,74 

 

Prebytok  rozpočtu v sume 20 177,27 € 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, znížený  o sumu 6 536,20 €,  ktorá bola 

použitá na krytie schodku kapitálového rozpočtu, upravený o  a nevyčerpané prostriedky zo ŠR 

a podľa osobitných predpisov 24 166 EUR,-  navrhujeme vysporiadať z:  

-  rezervného fondu 

 Z tvorby prebytku sme vylúčili  nevyčerpanú dotáciu na kapitálové výdavky: 

rekonštrukcia kultúrneho domu 20 000,- € , stravovacie návyky dieťaťa 849,50 € , 

dotácia na SODB 359,60 €, osobitný príjemca 66,30 € a  nevyčerpanú dotáciu 

z úradu práce vo výške 2 890,60 €.     

Zostatok finančných operácií   v sume  42 208,67 EUR  zistený podľa ustanovenia § 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.  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo 

výške 31 683,74 EUR. 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov 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  5 436,45       

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 : 

- prenosné pódium      
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               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2019  5 436,45       

 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 2 925,34   

Prírastky - povinný prídel -       1 %                                                  390,36  

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - závodné stravovanie                        

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                  93,16     

KZ k 31.12.2018 3 222,54 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020  v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 1 562 263,85 1 558 387,53 

Neobežný majetok spolu 1 503 265,10 1 473 846,86 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 1 428 101,44 1 398 683,20 
Dlhodobý finančný majetok 75 163,66 75 163,66 

Obežný majetok spolu 57 265,93 83 140,75 
z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS 5 128,99 3 839,84 
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky   3 141,25 4 300,11 
Finančné účty  48 228,65 74 341,12 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  1 732,82 1 399,92 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 562 263,85 1 558 387,53 

Vlastné imanie    395 868,96 407 882,59 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  395 868,96 407 882,59 

Záväzky 184 514,56  47 692,49 
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z toho :   
Rezervy    
Zúčtovanie medzi subjektami VS 35 644,86 24 338,17 
Dlhodobé záväzky 2 848,29 3 245,56 
Krátkodobé záväzky                 146 021,41                9 763,76 
Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 981 880,33 1 102 812,45 

 

 

 

 

 

 

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 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 3 401,86 3 401,86  

- zamestnancom 1 655,88 1 655,88  

- poisťovniam  2 257,14 2 257,14  

- daňovému úradu   538,51 538,51  

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 1 910,37 1 910,37  

Záväzky spolu k 31.12.2018   9 763,76 9 763,76   

 

Stav úverov k 31.12.2020  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2020 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2020 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 
splatnosti 

 

PrimaBanka Multif.ihrisko 139 195,76 139 195,76 608,98 0,00 2020 

MFSR Návr.fin.výpo

moc 

10 345,00   10 345,00 2027 

       

       

 

V roku 2020 Obec čerpala  úver na preklenutie úhrady faktúry na výstavbu multifunkčného 

a detského ihriska vo výške 139 195,76 €. Obci bola poskytnutá návratná finančná výpomoc na 

kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie COVID-19 vo výške 

10 345,00 €. Prvá splátka bude v roku 2024. 

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec nemá  príspevkové organizácie, ktorým bol poskytnutý príspevok.  

 

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 žiadne dotácie  právnickým osobám, fyzickým osobám - 

podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel.  
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Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

    

    

    

    

    

    

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.  

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) 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 Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

ZŠ s MŠ-prostr. obce 73 000,00 73 000,00 0,00 

Vlastné príjmy 4 115,63 4 115,63 0,00 

    

    

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR 

 
 

Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
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ZŠ s MŠ 49 047,00  49 047,00-  0,00  

    

    

    

 

 

 

 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

 

- obec nemá príspevkové organizácie, ktorým  bol poskytnutý príspevok.  

 
 

Príspevková organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

    

    

 

 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 
 

Právnická osoba 
Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

    

    

    

    

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MF SR Voľby  1 228,78        1 228,78  

MV SR Register adries 18,00 18,00  

MV SR REGOB 150,48 150,48  

DPO SR Pre DHZ 3 000,00 3 000,00  

ÚPSVaR Stravovacie návyky dieťaťa 3 792,00 2 942,50       849,50 

MV SR matrika 2 407,58  2 407,58  

OÚ Prešov Na životné prostredie 43,32 43,32  

ÚPSVaR 

SL 

Podpora v zamestnanosti  5 870,76 2 980,16 2 890,60 

MŠVVaŠ 

SR 

Prenesený výkon, vzdelávacie 

poukazy,dopravné, 5 r. deti, učebnice 

49 047,00 49 047,00   
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ŠÚ SR  SODB 1 420,00 1 060,40 359,60 

OÚ SL COVID-19 2 456,90 2 456,90  

Env. fond Triedený odpad 172,17 172,17  

ÚPSVaR Osobitný príjemca 794,00 727,70 66,30 

 MV SR Prevencia kriminality 5 000,00 5 000,00  

 PPA  Multifunkčné a detské ihrisko 139 195,76 139 195,76  

MF SR Rekonštrukcia KD 20 000,00  20 000,00 

MV SR Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 29 972,04 29 972,04  

     

Nevyčerpané dotácie budú použité a zúčtované v roku 2021.  

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 
 

Poskytovateľ 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Environmentálny fond 172,17 172,17 0,00 

    

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
- - - - 

    

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
-     -     - - 

    

 

 

 

 

Vypracoval:  Helena Šestáková                                                      Predkladá: Ing. Jozef Šesták        

                                                                                                               Starosta obce           


