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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 ods. 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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením č.43/2019
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 24.9.20120 uznesením č. 19/2020
- druhá zmena schválená dňa 15.12.2020 uznesením č. 30/2020
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3 starostom obce dňa 29.12.2020
Rozpočet obce k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové
hospodárenie obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

374 770,00

447 823,13

310 740,24

344 770,00
30 000,00
0,00
374 770,00

370 396,13
91,00
47 336,00
447 823,13

263 313,24
91,00
47 336,00
297 087,39

344 770,00
30 00,00
0,00
0,00

356 912,39
90 910,74
0,00
0,00

236 176,65
60 910,74
0,00
13 652,85

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Percentuálne vyjadrenie plnenia rozpočtu je zaokrúhlené matematicky na celé číslo.
Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
447 823,13

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

310 740,24

69
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Z rozpočtovaných celkových príjmov 447 823,13 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
310 740,24 EUR, čo predstavuje 69% plnenie. Príjmy sa členia na bežné, kapitálové príjmy
a príjmové finančné operácie.
1. Bežné príjmy obce
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
370 396,13

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

263 313,24

71

Z rozpočtovaných bežných príjmov 370 396,13 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
263 313,24 EUR, čo predstavuje 71% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
177 290,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

169 710,86

96

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 131 741,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 131 741,00 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 37 866,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 35 194,36 EUR, čo
predstavuje plnenie na 93 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 32 629,30 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 2 565,06 EUR, Nedoplatky na dani z nehnuteľnosti
z predchádzajúceho roka bolo v rozpočtovom roku zinkasovaných 286,36 EUR. K 31.12.2020
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 414,05 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 184,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 172,00 EUR, čo je
93% plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 4 920,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 603,50 EUR, čo
predstavuje 53% plnenie. K 31.12.2020 obec eviduje nedoplatky na TKO v sume 2 550,00 EUR.
Nedoplatky na TKO z predchádzajúceho roka boli v rozpočtovom roku zinkasovaných 233,50
EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 800,76

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

936,00

52

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov
Z rozpočtovaných 685,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 140,00 EUR, čo je 20
% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu priestorov v KD v sume 40,00 EUR,
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 100,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
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Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 065,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 745,24 EUR, čo je
70 % plnenie.
Tieto poplatky zahŕňajú najmä príjmy z overovacej činnosti 187,00 EUR. Ďalej táto položka
zahŕňa poplatky zo stavebnej činnosti 122,00 EUR, poplatok z predaja výrobkov, tovarov 115,00
EUR a poplatky za udelené pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov 321,24 EUR
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
50,76

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

50,76

100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 50,76 EUR, bol skutočný príjem vo výške 50,76
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 191 305,37 EUR bol skutočný príjem vo výške 92 666,38
EUR, čo predstavuje 48% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
IA MPSVR SR
IA MPSVR SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
Ministerstvo dopravy
Štatistický úrad SR
UPSVaR
Okresný úrad Prešov
UPSVaR

Suma v EUR
26 679,49
2 760,96
48 675,89
172,59
19,60
1 400,00
49,69
22,59
1 492,00
8 627,82
974,14
1009,64

Účel
Refundácia nákladov TSP
Refundácia nákladov KC
Refundácia nákladov MOPS
Dotácia na PVŠS-REGOP
Dotácia na PVŠS-RA
Dotácia pre DHZ
Dotácia na PVŠS-ŽP
Dotácia - cestná doprava
Dotácia na SODB
Dotácia osobitný príjemca
Dotácia na voľby
Refundácie nákladov z UPSVaRzamestnanosť

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
MV SR

Suma v EUR
781,97

Účel
Náklady na ochranné
testovanie COVID-19

rúška,

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
30 000,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

91,00

0,30
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Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 30 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
91,00 EUR, čo predstavuje 0,30% plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 91,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 91,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 30 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
47 336,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

47 336,00

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 47 336,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 47 336,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
V roku 2020 bola prijatá návratná finančná 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 v sume 7 336,00 EUR schválená obecným
zastupiteľstva dňa 12.10.2020 uznesením č. 21/2020
Uznesením obecného zastupiteľstva č.9/2020 zo dňa 23.6.2020 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 25 000,00 EUR. V skutočnosti bolo použité 25 000,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie. V roku 2020 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 15 000,00 EUR- rekonštrukciu OcÚ
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Percentuálne vyjadrenie plnenia rozpočtu je zaokrúhlené matematicky na celé číslo.
Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
447 823,13

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

297 087,39

66

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 447 823,13 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 297 087,39 EUR, čo predstavuje 66% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
356 912,39

Skutočnosť k 31.12.2020

236 176,65

% čerpania

66
6
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 356 912,39 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 236 176,65 EUR, čo predstavuje 66 % čerpanie.
Čerpanie rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie je nasledovné:
Funkčná
klasifikácia
0111
0160
0320
0510
0620
0640
0810
1020
1070

Rozpočet na rok
2020
167 464,46
974,14
2 600,00
5 890,00
47 880,34
2 082,64
500,00
500,00
129 020,81

Skutočnosť
k 31.12.2020
138 035,80
974,14
1 844,40
5 664,13
29 117,90
2 082,64
0
500,00
57 957,64

%čerpanie
82
100
71
96
61
100
0
100
45

0111 Výkonné a zákonodarné orgány
Výdavky na správu a prevádzku obce, resp. obecného úradu, čo predstavuje činnosť obecného
úradu, všeobecné tovary a služby, ktoré sa nedajú zaradiť pod konkrétnu klasifikáciu.
V kategórii 61 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo
z rozpočtovaných 54 555,76 EUR čerpaných 52 055,76 EUR čo predstavuje 95 %.
V kategórii 62 Poistné a príspevok do poisťovní z rozpočtovaných 21 877,00 EUR bolo čerpané
21 304,56 EUR, čo predstavuje 97%.
V kategórii 63 Tovary a služby bolo z rozpočtovaných 82 201,31 EUR čerpané 56 718,40 EUR
čo predstavuje 68 %.
Kategória 64 Bežné transfery boli rozpočtované vo výške 8 830,39 EUR čerpané vo výške
7 957,08 EUR, čo predstavuje 90 %.
0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
Kategória zahŕňa výdavky spojené s prípravou a uskutočnením volieb do NR SR. Tieto výdavky
sú kryté príjmami zo štátneho rozpočtu.
V kategórii 61 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania z rozpočtovaných
77,96 EUR bolo čerpané 77,96 EUR, čo predstavuje 100 %.
V kategórii 62 Poistné a príspevok do poisťovní z rozpočtovaných 15,33 EUR bolo čerpaných
15,33 EUR, čo predstavuje 100 %.
V kategórii 63 Tovary a služby boli rozpočtované 880,85 EUR, čerpané bolo 880,85 EUR, čo
predstavuje 100 %.
0320 Ochrana pred požiarmi
Kategória zahŕňa správu vecí a služieb ochrany pred požiarmi, hasičských zásahov,
prevádzkovanie hasičských a záchranných zborov.
Kategória 63 Tovary a služby, z rozpočtovaných 2 600,00 EUR bolo čerpaných 1 844,40 EUR,
čo predstavuje 71 %.
0510 Nakladanie s odpadmi
7
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Táto trieda zahŕňa výdavky za zber a odvoz odpadu, ktoré zabezpečuje firma Marius Pedersen
a firma ESPIK-bioodpad a oleje.
Kategória 63 Tovary a služby, z rozpočtovaných 5 890,00 EUR bolo čerpaných 5 664,13 EUR,
čo predstavuje 96 %.
0620 Rozvoj obcí
Táto trieda zahŕňa výdavky prevažne vynaložené pre MOPS na mzdy a odvody do poisťovní,
ktoré boli vo väčšej miere refundované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MV SR.
V kategórii 61 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania z rozpočtovaných
35 000 EUR bolo čerpaných 21 140,93 EUR, čo predstavuje 60 %.
V kategórii 62 Poistné a príspevok do poisťovní z rozpočtovaných 12 292,00 EUR bolo
čerpaných 7 388,63 EUR, čo predstavuje 60 %.
Kategória 63 Tovary a služby, z rozpočtovaných 588,34 EUR bolo čerpaných 588,34 EUR, čo
predstavuje 100% plnenie.
0640 Verejné osvetlenie
Správa oblasti verejného osvetlenia, prevádzkovanie, údržba, skvalitňovanie osvetlenia, výdavky
za elektrickú energiu..
Kategória 63 Tovary a služby, z rozpočtovaných 2 082,84 EUR bolo čerpaných 2 082,84 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
0810 Rekreačné a športové služby
Správa, kontrola, prevádzkovanie a podpora zariadení na aktívnu športovú činnosť alebo
športové podujatia.
Kategória 63 Tovary a služby, z rozpočtovaných 500,00 EUR neboli čerpané FP.
1020 Staroba
Výdavky na financovanie služby spoločnej úradovne pre sociálne veci.
Kategória 64 Bežné transfery, z rozpočtovaných 500,00 EUR bolo rozpočtovaných 500,00EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Výdavky spojené so mzdovými nákladmi TSP a KC , transfery na dávku v hmotnej núdzi.
V kategórii 61 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania z rozpočtovaných
43 600,00 EUR bolo čerpaných 21 018,48 EUR, čo predstavuje 48 %.
V kategórii 62 Poistné a príspevok do poisťovní z rozpočtovaných 14 698,00 EUR bolo
čerpaných 7 303,19 EUR, čo predstavuje 50%.
Kategória 63 Tovary a služby, z rozpočtovaných 31 179,81 EUR bolo čerpaných 29 635,97
EUR, čo predstavuje 95%.
Kategória 64 Bežné transfery z rozpočtovaných 39 543,00 EUR neboli čerpané FP.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania
8
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2020 po poslednej zmene
90 910,74

60 910,74

67

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 90 910,74 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 60 910,74 EUR, čo predstavuje 67 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Projektová dokumentácia na kanalizáciu obce
Z rozpočtovaných 37 180,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 37 180,00 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b)Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu
Z rozpočtovaných 53 566,74 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 23 566,74 EUR, čo
predstavuje 44% čerpanie.
c)Nákup pozemkov, kancelársky strojov, prístrojov a zariadení
Z rozpočtovaných 164,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 164,00 EUR, čo
predstavuje 100% čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

V roku 2020 obec neúčtovala o výdavkových finančných operáciách.

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

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu

263 313,24

z toho : bežné príjmy obce

263 313,24

Bežné výdavky spolu

236 176,65

z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet

236 313,24

+ 27 136,59
91,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu

91,00

+ 60 910,74

z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených dotácií
Príjmy z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií

60 910,74

-60 819,74
-33 683,15
1 503,62
47 336,00
+ 47 336,00
9
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PRÍJMY SPOLU

310 740,24
297 087,39
+ 13 652,85
- 1 503,62
+ 12 149,23

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených dotácií
Upravené hospodárenie obce

Schodok rozpočtu v sume -33 683,15 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 sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 503,62 EUR, a to na :
- účel ščítania domov a bytov v sume 1 492,00EUR
- účel - osobitný príjemca v sume 11,62 EUR
Schodok rozpočtu v sume -35 186,77 EUR bude vysporiadaný prebytkom hospodárenia
z finančných operácií.
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 47 336,00 EUR, navrhujeme použiť na :
- Vysporiadanie schodku bežného a kapitalového rozpočtu v sume 35 186,77 EUR
a zvyšok použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 12 149,23 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo
výške 12 149,23 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
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.9/2020 zo dňa 23.6.2020
vyhotovenie projektovej dokumentácie na
kanalizáciu obce
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
6,95
29 248,42
25 000,00

0,00
5,22
4 250,15

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

Suma v EUR
597,09
10
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Prírastky - povinný prídel - 1,25
%
970,09
- povinný prídel - 1,00
%
459,86
Úbytky - závodné stravovanie
0,00
- ostatné úbytky
2,08
KZ k 31.12.2020
2 024,96
Tvorba SF z miezd za mesiac 12/2020 vo výške 96,54 EUR je odvedená vo výplatnom termíne
v januári 2021. Stav bankového účtu SF k 31.12.2020 vo výške 2 024,96 EUR.

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
533 448,54
557 272,53
437 742,77
485 468,45
4 134,00
360 458,77
73 150,00
94 803,25

985,48
411 332,97
73 150,00
71 188,47

0,00
0,00
0,00
1 544,08
93 259,17
0,00
0,00
902,52

0,00
0,00
0,00
3 305,21
67 883,26
0,00
0,00
615,61

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

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
533 448,54
557 272,53
246 464,52
278 135,23
0,00
0,00
246 464,52
33 004,02

0,00
0,00
278 135,23
30 761,30

0,00
15 000,00
457,78
17 546,24
0,00
253 980,00

0,00
1 503,62
559,32
21 362,36
7 336,00
248 376,00
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho v lehote
splatnosti

1 866,16
11 523,97
6 903,58
910,06

1 866,16
11 523,97
6 903,58
910,06

158,59
21 362,36

158,59
21 362,36

z toho po lehote
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
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
Obec v roku 2020 uzatvorila Zmluvu o poskytnutí návratných finančných prostriedkov s
Ministerstvom financií SR v hodnote 7 336,00 EUR ako dôsledok výpadku príjmov z výnosov
daní FO a PO. Táto pôžička je bezúročná a bude sa splácať v 4 splátkach (4 roky), pričom prvá
splátka bude splatná v roku 2024.

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

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.
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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:
Obec nemá zriadené RO
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadené PO
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založené právnické osoby
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

IA MPSVR
SR
IA MPSVR
SR
MV SR
UPSVaR
UPSVaR
ŠU SR
Okresný
úrad Prešov
MV SR
MV SR
MV SR
Ministerstvo
dopravy
MV SR
MV SR

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-

Refundácia na TSP

2 760,96

2 760,96

0,00

Refundácia na KC

26 679,49

26 679,49

0,00

Refundácia MOPS
Refundácie §54-UPSVaR
Dotácia osobitný príjemca
Dotácia na SODB
Dotácia na voľby

48 675,89
1 009,64
8 627,82
1 492,00
974,14

48 675,89
1 009,64
8 616,20
0,00
974,14

0,00
0,00
11,62
1 492,00
0,00

Dotácia na PVŠS-REGOP
Dotácia na PVŠS-RA
Dotácia na PVŠS-ŽP
Dotácia – cestná doprava

172,59
19,60
49,69
22,59

172,59
19,60
49,69
22,59

0,00
0,00
0,00
0,00

1 400,00
781,97

1 400,00
781,97

0,00
0,00

Dotácia pre DHZ
Náklady na ochranné rúška COVID-19
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Nevyčerpané finančné prostriedky budú použité v súlade s podmienkami poskytovateľa
v nasledujúcom rozpočtovom roku.
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Pečovská Nová Ves
Ľutina
Lipany

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

40,00
3 320,00
140,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

40,00
3 320,00
140,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
0
0

Z dôvodu nečinnosti CVČ v obci Pečovská Nová Ves, bola pomerná časť poskytnutej dotácie
vrátená na účet obce. Dôvodom je nevykonávanie záujmového vzdelávania pre prerušenie
vzdelávacieho procesu v dôsledku pandémie COVID-19.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Olejníkov neuplatňuje programovú štruktúru v rozpočte obce.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2020.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 12 149,23 EUR.
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