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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, krytý prebytkom bežného
rozpočtu.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2019, uznesením č. 81/19.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena, schválená dňa 18.06.2020, uznesením č. 99/20, rozpočtovým opatrením
č. 1/2020
- druhá zmena, schválená dňa 23.09.2020, uznesením č. 111/20, rozpočtovým opatrením
č. 2/2020
- tretia zmena, schválená dňa 15.12.2020, uznesením č. 129/20, rozpočtovým opatrením
č. 3/2020
- štvrtá zmena, schválená dňa 31.12.2020 starostkou obce, rozpočtovým opatrením
č. 4/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020
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

842 300

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
931 858

827 300
0
500
14 500
842 300

842 117
14 958
37 401
37 382
931 858

467 745
40 807
145 748
188 000
0

496 705
78 523
145 748
210 882
0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
931 858

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 033 456,62

111

Z rozpočtovaných celkových príjmov 931 858 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1 033 456,62 EUR, čo predstavuje 111 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
842 117

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

915 409,57

109

Z rozpočtovaných bežných príjmov 842 117 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
915 409,57 EUR, čo predstavuje 109 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
562 103

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

599 390,91

107

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 475 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 501 031,90 EUR, čo predstavuje
plnenie na 105 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 62 143 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 63 508,60 EUR, čo
predstavuje plnenie na 102 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 456,45 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 53 937,05 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 115,10
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3 267,98 EUR, za nedoplatky z minulých rokov.
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 778,89 EUR.
Daň za psa – v r. 2020 bolo vybraných 744,82 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – bol vo výške 26 020,73 EUR, čo
je vyššie o 50 % oproti minulému roku z dôvodu zvýšenia poplatku a zavedenia množstevného
zberu pre právnické osoby.
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad 1 251 EUR.
Poplatok za rozvoj – bol vo výške 7 575 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
240 186

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

280 981,30

117
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 159 517 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 186 710,63 EUR, čo
je 117 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 950,77
EUR za pozemky v Urbári, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume
185 759,86 EUR, z toho prenájom bytov 184 070,30 EUR, prenájom ost. priestorov 1 689,56
EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 79 540 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 91 494,31 EUR, čo je
115 % plnenie, z toho hlavne:
Správne poplatky, overovanie – 1 075,04 EUR
Správne popl.- Stavebný úrad, – 3 105 EUR
Vodné – 21 868,50 EUR
Stočné – 13 298,90 EUR
Poplatky za opatrovateľskú službu – 2 037,00 EUR
Predaj kuka nádob – 354,50 EUR
Školné MŠ – 2 585,82 EUR
Tržby ŠOA – podnikateľská činnosť – 29 468,43 EUR
Lanový park – tržby- podnikateľská činnosť – 8 963,00 EUR
Réžia ŠJ – popl. stravníkov – 665,41 EUR
Stravné ŠJ – popl. stravníkov a detí MŠ – 5 765,93 EUR
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov
Z rozpočtovaných 60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3,20 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 069

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

2 773,16

259

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 069 EUR, bol skutočný príjem vo výške
7 773,16 EUR, čo predstavuje 259 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z náhrad poistného plnenia.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 39 828 EUR bol skutočný príjem vo výške 35 037,36
EUR, čo predstavuje 88 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
MD a V SR
Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor školstva
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
1 101,46
1 569,24
1 346,00
376,92

Okresný úrad Banská Bystrica
99,17
Odbor starostlivosti o ŽP
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400,00
Úrad
PSVaR
–
Podpora 13 538,87
zamestnateľnosti MŠ

Účel
Voľby v r. 2020
Stavebný úrad
Školstvo- výchovno-vzdelávací
proces
Register obyvateľov a register
adries
Stavebný úrad
Dotácia pre Dobr. has. zbor
Refundácia miezd MŠ
5

IA MPSVaR

4 560

Úrad PSVaR
Úrad PSVaR – praxou k zamestnaniu
Štatistický úrad SR
Ministerstvo vnútra SR
Sponzorské - ostatní

1 908
4 076,57
2 248
1 987,23
825,90

Refundácia miezd opatrovateľská
služba
Dotácia na stravu
Refundácia miezd
Dotácia na SODB 2021
Dotácia – testovanie COVID-19
Sponzorské dar z plesu

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
14 958

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

14 957,60

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 14 958 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
14 957,60 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 14 958 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 14 957,60 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Environmentálny fond -SAŽP
Slovenský futbalový zväz

Suma v EUR
5 000
9 957,60

Účel
Sadovnícke úpravy okolie MKS
Zavlažovací systém futb. ihrisko

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
37 401

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

63 360,45

169

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 37 401 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 63 360,45 EUR, čo predstavuje 169 % plnenie.
V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú 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 vo výške 27 662 EUR. Návratná finančná výpomoc
z MF SR bola poskytnutá bezúročne.
V skutočnosti bolo ostatné plnenie použité:
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 15 918,40 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1 033,50 EUR
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na stravu 404,40 EUR
- nevyčerpané prostriedky z účelovo určenej dotácie na destké ihrisko v sume 8 300 EUR
- nevyčerpané prostriedky z finančných zábezpek v sume 4 948,15 EUR
- finančné zábezpeky prijaté v r. 2020 – 5 094 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
37 382

Skutočnosť k 31.12.2020
39 729

% plnenia
106

Z rozpočtovaných bežných príjmov 37 382 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
39 729 EUR, čo predstavuje 106 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná umelecká škola
39 729 EUR
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0

Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020
0

% plnenia
0

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0

0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
931 858

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

925 133,57

99

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 931 858 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 925 133,57 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
496 705

Skutočnosť k 31.12.2020
492 342,97

% čerpania
99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 496 705 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
492 342,97 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 171 867 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
175 485,37 EUR, čo je 102 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
materskej školy, opatrovateľskej služby, stavebný úrad, aktivačných pracovníkov s výnimkou
právnych subjektov. Prekročenie rozpočtu spôsobilo zvyšovanie miezd podľa zákona a prijatie
nového zamestnanca MŠ na odporúčanie inšpekcie školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 65 721 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 61 066,04
EUR, čo je 93 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 218 707 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
218 312,74 EUR, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 12 460 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 12 412,16
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Sú to bežné transfery pre OŠK, Farský úrad – cirkev,
transfery CVČ, členské poplatky.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 27 950 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 25 066,66
EUR, čo predstavuje 90 % čerpanie. Splátky úverov ŠFRB a úveru Rekonštrukcia MŠ.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
78 523

Skutočnosť k 31.12.2020
78 558,95

% čerpania
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 78 523 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 78 558,95 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Detské ihrisko v areáli MŠ č. 307 vo výške 9182,40 EUR
Vybavenie kuchyne Školskej jedálne MŠ - 8 831,04 EUR
Dokončovacie práce Rekonštrukcia MŠ č. 307 – 14 649,71 EUR
Rekonštrukcia strechy ŠOA – 14 782,90 EUR, z udržiavacieho fondu
Zavlažovací systém futbalové ihrisko ŠOA – 13 726,80 EUR, z dotácie SFZ 9 957,60 EUR
Sadovnícke úpravy okolia kultúrneho domu – 7 590,82, z dotácie SAŽP 5 000 EUR
Rozšírenie miestneho rozhlasu – 2 890,47 EUR
Projektová dokumentácia – vykurovanie ŠOA – 350 EUR
Dlažba – terasa ŠOA – 2 123,75 EUR
Stoly, stoličky, kuch. linka, práčka ŠOA – 2928,36 EUR
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k) Fa z r. 2019- Kanalizácia a ČOV – 1 502,70 EUR

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
2020 po poslednej zmene
145 748
152 091,99
104
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 145 748 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 152 091,99 EUR, čo predstavuje 104 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 145 748 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 122 495,84 EUR – úver ŠFRB, 24 648 EUR
– úver rekonštrukcia materskej školy, 4 948,15 – vrátené finančné zábezpeky nájomné byty.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
205 882

Skutočnosť k 31.12.2020
196 482,68

% čerpania
95

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 205 882 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 196 482,68 EUR, čo predstavuje 95 % 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 umelecká škola
196 482,68 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
5 000

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

5 657

113

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 5 657 EUR, čo predstavuje 113 % čerpanie.
Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

0

0

% čerpania
0
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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
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
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
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)
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
955 138,57
915 409,57
39 729,00

688 825,65
492 342,97
196 482,68

266 312,92
14 957,60
14 957,60
0,00

84 215,95
78 558,95
5 657,00

-69 258,35
197 054,57
-80 552,31
116 502,26
53 318,30
147 143,84

-93 825,54
1 023 414,47
920 185,44
103 229,03
-80 552,31
0,00
22 676,72

Prebytok rozpočtu v sume 197 054,57 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 116 502,26 EUR navrhujeme použiť
na:
- tvorbu rezervného fondu
22 676,72 EUR
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií
93 825,54 EUR
Zostatok finančných operácií 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 v sume 93 825,84 EUR, bol vysporiadaný z :
- z prebytku rozpočtu
93 825,54 EUR
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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 v sume 80 552,31 €:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2 965,60 EUR, a to na :
- dotácia na stravu 717,60 EUR
- dotácia na SODB 2021 2 248,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 1 262,35 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 68 749,36 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č.447/2015 Z. z.
o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume
7 575,00 EUR,
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
22 676,72 EUR.

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
16 344,02
0
0
0
0
0
0
16 344,02

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 - 1,05
- povinný prídel %
- ostatné prírastky

Suma v EUR
%

924,44
1 233,02
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Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

660,80

1 496,66

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
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu a údržbu
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
55 848,56
28 819,20
15 918,40
68 749,36

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
7 009 591,07
6 762 411,14
6 749 315,52
6 425 026,90
24 185,36
6 592 394,16
132 736,00
259 201,35

21 971,12
6 270 319,78
132 736,00
336 371,05

3 370,18
3,46
1 455,00
22 172,23
232 200,48
0
0
1 074,20

3 963,56
4,32
1 455,00
19 462,57
311 485,60
0
0
1 013,19

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
7 009 591,07
6 762 411,14
898 197,79
966 723,12
3 146,94
0
895 050,85
2 686 825,38

3 146,94
0
963 576,18
2 583 088,26

3 100,00

1 250,00
12

8 000
2 445 988,57
145 672,39
162 100,90
3 238 334,10

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

3 681,62
2 177 437,71
192 362,93
208 366,00
3 212 599,76

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - rok 2020 – rozdiel medzi celkovými výnosmi
a nákladmi vznikol kladný vo výške 78 525,33 € a v účtovnom období r. 2021 bude
vysporiadaný v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie za ZUŠ - rok 2020 – rozdiel medzi celkovými
výnosmi a nákladmi vznikol záporný vo výške -20 € a v účtovnom období r. 2021 bude
vysporiadaný na ťarchu účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

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
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

10 568,29
14 689,85
8 503,49
2 039,41
27 662
180 704
2 232 656,17
106 265,05
2 583 088,26

z toho po lehote
splatnosti

10 568,29
14 689,85
8 503,49
2 039,41
27 662
180 704
2 232 656,17
106 265,05
2 583 088,26

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB
Slovenská
sporiteľňa, a.s.
MF SR

Účel

Nájomné byty 1
Nájomné byty 2
Nájomné byty 3
Rekonštrukcia
materskej školy
Návratná
finančná
výpomoc

Rok

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

875 423,22
1 661 521,61
1 161 289,25
230 000

28 738,34
54 430,38
38 165,01
22 594

5 102,31
10 435,15
7 773,78
1 755,42

487 482,36
999 373,08
745 800,73
180 704,00

2037
2038
2039
2 028

27 662

0

bezúročná

27 662

2 027

splatnosti

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
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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

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
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
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
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

904 242,85
20 335,60
924 578,45
180 704,00
0
27 662,00
0
0
2 232 656,17
2 441 022,17
2 232 656,17
0
0
2 232 656,17
208 366,00

Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

208 366,00

924 578,45

22,5 %

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

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
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**

Suma v EUR

904 242,85
20 335,60
924 578,45

404,40
8 300,00
0
0
10 000,00
0
0
18 704,40
905 874,05
0
24 648,00
122 495,84
0
1 755,42
0
23 311,24
172 210,50
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Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

172 210,50

905 874,05

19 %

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.

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. 2/2012 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-2-

Obecný športový klub Stožok:
Bežné výdavky na prevádzku
Farský úrad Stožok:
Bežné výdavky na prevádzku

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

5 321,29

5 321,29

0

3 320,00

3 320,00

0

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP-A/2008/01548 Predmetom
podnikania je:
- Prevádzkovanie športových zariadení
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- Prenájom hnuteľných vecí
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V roku 2020 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
33 150,24
EUR
Celkové výnosy
33 151,75
EUR
Hospodársky výsledok - zisk
1,51 EUR

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

Základná umelecká škola,
Stožok 47

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

178 897,68

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

178 897,68

0

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

Základná umelecká škola,
Stožok 47

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

7 282,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

7 282,00

0

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-

Ministerstvo
Voľby v r. 2020
vnútra SR
MDaV SR
Stavebný úrad
Okresný
úrad Školstvo- výchovno-vzdelávací

1 101,46

1 101,46

0

1 569,24
1 346,00

1 569,24
1 346,00

0
0
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Banská Bystrica
Odbor školstva
Ministerstvo
vnútra SR
Okresný
úrad
Banská Bystrica
Odbor
starostlivosti o ŽP
Dobrovoľná
požiarna ochrana
SR
IA MPSVaR

proces
Register obyvateľov
adries
Stavebný úrad

a register 376,92

376,92

0

99,17

99,17

0

1 400,00

1 400,00

0

Refundácia miezd opatrovateľská
služba
Úrad PSVaR
Dotácia na stravu
Úrad PSVaR
Refundácia miezd MŠ
Úrad PSVaR
Refundácia
miezd
„Praxou
k zamestnaniu“
Štatistický úrad Dotácia na SODB 2021
SR

4 560,00

4 560,00

0

1 908,00
13 538,87
4 076,57

1 908,00
13 538,87
4 076,57

717,60
0
0

2 248

0

2 248,00

Ministerstvo
vnútra SR

1 987,23

1 987,23

0

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

5 000

0

Dotácia pre Dobr. has. zbor

Dotácia – testovanie COVID -19

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

-1-

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

-5-

Environmentálny Dotácia
fond
SAŽP

na

kapitálové

výdavky 5 000

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec

Obec Poniky

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

15 600,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

15 600,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v r. 2020 žiadnu zmluvu s BBSK.
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13. Uznesenie č. 144/2021, zo dňa 28.06.2021:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2020.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 22 676,72 EUR.
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