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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 prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2019 uznesením č. 19/2019.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 19.2.2020 uznesením č. 4/2020.
- druhá zmena schválená dňa 8.12.2020 uznesením č. 18/2020.

Rozpočet obce k 31.12.2020

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

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1013878,00

1250244,00

1241089,36

99,27

1007878,00
6000,00
0,00
0,00

1100624,00
32935,00
86285,00
30400,00

1090294,42
32935,06
87463,02
30396,86

99,06
100,00
101,37
99,99

1013878,00

1250244,00

1164138,36

93,11

528960,00
57200,00
29768,00
397950,00

593956,00
144785,00
29768,00
481735,00

552749,23
128527,13
31195,05
451666,95

93,06
88,77
104,49
93,76

0,00

0,00

76951,00

Rozpočtové
hospodárenie obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1250244,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1241089,36

99,27
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Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 250 244,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 1 241 089,36 EUR, čo predstavuje 99,27% plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 100 624,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 090 294,42

99,06

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 100 624,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1 090 294,42 EUR, čo predstavuje 99,06% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
485798,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

476341,77

98,05

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 386000,00EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 385256,08 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,81 %.
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19 bola krátená oproti predchádzajúcemu obdobiu o 7,72% čo predstavuje sumu
32212,56EUR.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 83605,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 77515,12 EUR, čo
predstavuje plnenie na 92,72 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 68291,97 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 9159,95EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 63,20 EUR.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 71976,39 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 5538,73
EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 19882,39 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 740,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 602,42 EUR, čo
predstavuje 81,41% plnenie.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 451,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 451,00 EUR, čo
predstavuje 100,00% plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 15002,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 12517,15 EUR, čo
predstavuje 83,44% plnenie.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
91456,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

91077,17

99,59

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 38271,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 38110,66 EUR, čo
je 99,58 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 3613,74
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 34496,92 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 51680,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 51543,01 EUR, čo
je 99,74 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1505,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1423,50

94,59

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1505,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1423,50 EUR, čo predstavuje 94,59% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 523370,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 522875,48
EUR, čo predstavuje 99,91% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo životného prostredia

Suma v EUR
Účel
2407,58 Dotácia na matriku
1608,81 Dotácia na stavebníctvo
47,61 Dotácia na cestnú dopravu
396713,00
3654,00
822,00
19579,20
104,69

Ministerstvo vnútra
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Ministerstvo vnútra SR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

363,66
500,00
1973,00
13411,00
719,50
33858,00

Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Ministerstvo vnútra
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Ministerstvo vnútra
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

4872,00
5131,94
1500,00
500,00
32,40
4087,63
6692,13

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

15543,55

Štrukturálny fond EÚ- Operačný
program Ľudské zdroje
Ministerstvo financií-štatistický úrad
SR

3071,81

Dotácia pre ZŠ
Vzdelávacie poukazy pre ZŠ
Dopravné žiakom
Hmotná núdza - dotácia na
stravu
Dotácia na ochranu životného
prostredia
Register obyvateľov
SZP
Dotácia pre MŠ
Asistent učiteľa
Voľby NRSR 2020
Dotácia na opatrovateľskú
službu
Príspevok na učebnice
DHZ
Lyžiarsky kurz
Škola v prírode
Register adries
Dotácia-Projekt: pracuj v ŠJ
Dotácia-Projekt: pracuj, zmeň
život
Dotácia-Podpora zamestnanosti
MŠ
Dotácia-pedagogický asistent

2984,00 Dotácia-sčítanie obyvateľov,
domov a bytov
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Ministerstvo vnútra SR

2697,97 Dotácia-výdavky spojené
s ochorením COVID-19
522875,48

Spolu

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

Suma v EUR
2697,97

Účel
Dotácia-výdavky spojené s ochorením
COVID-19: rúška pre obyvateľov,
dezinfekčné prostriedky, zabezpečenie
plošného testovania

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
32935,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

32935,06

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 32935,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 32935,06 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 %
plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 11671,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 11671,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 21264,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 21264,06 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Ministerstvo vnútra
11264,06
Ministerstvo hospodárstva
5000,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 5000,00
a športu

Účel
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Nabíjacia stanica
Komvektomat pre školskú jedáleň

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
86285,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

87463,02

101,37
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Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 86285,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 87463,02 EUR, čo predstavuje 101,37 % 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 21243,00 EUR schválená obecným
zastupiteľstva dňa 8.10.2020 uznesením č.15/2020.
V roku 2020 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 65041,66 EUR 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
30400,00

Skutočnosť k 31.12.2020
30396,86

% plnenia
99,99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 30400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
30396,86 EUR, čo predstavuje 99,99% plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
30396,86 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 250 244,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

1 164 138,36

93,11

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 250 244,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 1 164 138,36 EUR, čo predstavuje 93,11% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
593 956,00

Skutočnosť k 31.12.2020

552 749,23

% čerpania

93,06

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 593 956,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 552 749,23 EUR, čo predstavuje 93,06% 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 267 252,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
250 181,65 EUR, čo je 93,61% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou
právnych subjektov.
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Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 96 408,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
90073,36 EUR, čo je 93,43 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 198 802,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
182 158,48 EUR, čo je 91,63 % 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 22 944,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
22 182,96 EUR, čo predstavuje 96,68% čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 8550,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 8152,78
EUR, čo predstavuje 95,35 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
144 785,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

128 527,13

88,77

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 144 785,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 128 527,13 EUR, čo predstavuje 88,77% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 4271,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 4270,91 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Nákup budov-rodinný dom
Z rozpočtovaných 1729,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1729,09 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) Nákup prevádzkových strojov – Kamerový systém
Z rozpočtovaných 7346,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 7345,20 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
d) Nákup prevádzkových strojov – Elektronický nabíjacia stanica
Z rozpočtovaných 10898,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 5898,00 EUR,
čo predstavuje 54,12 % čerpanie.
e) Nákup autobusu
Z rozpočtovaných 61710,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 61710,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
f) Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Z rozpočtovaných 30677,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 30676,78
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
g) Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Z rozpočtovaných 15000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 15010,25
EUR, čo predstavuje 100,07 % čerpanie.
h) Nákup prevádzkových strojov – stroj pre ŠJ
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Z rozpočtovaných 1890,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1886,90 EUR,
čo predstavuje 99,84 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
2020 po poslednej zmene
29 768,00
31 195,05
104,79
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 29 768,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 31 195,05 EUR, čo predstavuje 104,79 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 29768,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 30303,24EUR, čo predstavuje
101,79%.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
481735,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

451666,95

93,76

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 481735,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 451666,95 EUR, čo predstavuje 93,76 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
451666,95 EUR

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

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
1 120 691,28
1 090 294,42
30396,86
1 004 416,18
552 749,23
451666,95
116275,10
32935,06
32935,06
0,00
128527,13
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z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB, zábezpeky
ŠJ
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB, zábezpeky
ŠJ
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené hospodárenie obce

128527,13
0,00
-95592,07
20683,03
67310,38
0,00
-46627,35
87463,02
- 1178,36
31195,05
-891,81

55981,42
1239911,00
1163246,55
76664,45
67310,38
0,00
0,00
9354,07

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID - 19.
Prebytok rozpočtu v sume 20683,03 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 sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe
osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo
výške 67310,38 EUR a takto zistený schodok v sume -46627,35 EUR bol v rozpočtovom roku
2020 vysporiadaný
- z finančných operácií v sume 46627,35 EUR.
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 :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 67310,38 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 20656,90 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 6142,80 EUR
- dopravné žiakom v oblasti školstva v sume 343,20 EUR
- opatrovateľskú službu v sume 2654,31 EUR
- stroje a zariadenia v ŠJ v sume 5000,00 EUR
- projekt „Pracuj, zmeň život“ v sume 5948,56 EUR
- pedagogický asistent v ZŠ v sume 8401,80 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania
podnikateľskej činnosti podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 2680,29 EUR,
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c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od iných subjektov mimo VS
podľa
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 4218,46
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 9354,07 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
9354,07 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
9354,07 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 :

Suma v EUR
18853,49
-

-

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

18853,49

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1,05
Úbytky - stravovanie
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
%

3137,68
2083,90
1456,15
3765,43
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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
3 323 226,86
3 254 584,83
3 075 923,76
3 019 247,99
0,00
2 709 141,07
366 782,69
244 735,08

0,00
2 652 465,30
366 782,69
233 350,34

174,13
0,00
0,00
42 522,59
202 038,36
0,00
0,00
2568,02

329,78
0,00
0,00
33 624,36
199 396,20
0,00
0,00
1 986,50

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
3 323 226,86
3 254 584,83
1 073 527,17
1 099 042,07
0,00
0,00
25 790,86
836 544,55

0,00
0,00
25 514,90
811 530,25

2000,00
65 041,66
625 124,69
66 705,10
77 673,10
1 413 155,14

1 800,00
52 257,89
603 894,03
63 148,46
90 429,87
1 344 012,51
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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
- transfery so subj. Mimo VS
- zo sociálneho fondu
- ostatné záväzky krátkodobé
- ostatné záväzky dlhodobé
- rezervy
- ostatné zúčtovanie rozp. obce
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho v lehote
splatnosti

5237,69
16738,76
10399,81
2305,16
0,00
90429,87
0,00
4218,46
3765,43
24248,58
600128,60
1800,00
52257,89
811530,25

z toho po lehote
splatnosti

4774,77
16738,76
10399,81
2305,16
0,00
90429,87
0,00
4218,46
3765,43
24248,58
600128,60
2000,00
65041,66
811067,33

462,92

462,92

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Prima Banka,
a.s.
VÚB
ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Účel

Výstavba infraštruktúry
k 6 bytovej jednotke
Rekonštrukcia
verejného osvetlenia
6 bytová jednotka
8 bytová jednotka
8 bytová jednotka –
II.etapa

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok úveru
(istiny)
k 31.12.2020

Rok
splatnosti

2317,78

1224,23

47513,30

2037

6168,00

663,16

21672,00

2024

6614,43
7501,80
7701,23

1190,05
2417,05
2665,57

113742,54
233986,82
258330,83

2036
2047
2049

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 návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020

Suma v EUR

1027979,09
4634,81
1032613,90
69186,87
21243,00
606329,56
696759,43
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Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020**

606329,56
606329,56
90429,87

Zostatok istiny k 31.12.2020**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. a)

90429,87

1032613,90

8,76%

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

1027979,09
4634,81
1032613,90

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- 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:
- 821005
- 821007
- 651002
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

371340,56
16598,92
31806,00
419745,48
612868,42

8485,78
21817,46
8152,78
38456,02

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

38456,02

612868,42

6,27%

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. 1/2011 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia
COVID - 19. Dotácie boli krátené o 37% oproti roku 2019, čo malo negatívny vplyv na
fungovanie organizácií v neziskovom sektore.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- na bežné výdavky: prevádzkové náklady
a na činnosť organizácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-
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-1-

Telesno-výchovná jednota
Klub Mladých športovcov-BAK
Združenie za kultúru a turizmus
Csemadok Búč
Pro Búč, Pro Patria
Červený kríž
Strongman klub
Spolu

4700,00
200,00
600,00
150,00
950,00
200,00
2225,52
9025,52

4700,00
200,00
600,00
150,00
950,00
200,00
2225,52
9025,52

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

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2011
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia OU-KN-OZP-2019/003957-2 č.
živnostenského registra 410-33350.
Predmetom podnikania je:
1. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
3. Nákladná cestná doprava vykonávaná s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného
vozidla
Ďalšie činnosti:
1. Osobná cestná doprava – na základe Licencii č. NRMO011496000000 na medzinárodnú
osobnú prepravu autokarmi a autobusmi vykonanú v prenájme alebo za odplatu zo dňa
09.07.2015 a na základe osvedčenia č. NROO000642010000 o odbornej spôsobilosti zo
dňa 24.6.2015
Vznik oprávnenia: 01.02.2019
V roku 2020 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
11 849,55 EUR
Celkové výnosy
13 387,00 EUR
Hospodársky výsledok - zisk
1537,45 EUR
Daň z príjmov
230,62 EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení
1306,83 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom
účte.

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,
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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 Mihálya
Katonu s VJM v Búči

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

29564,10

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

29564,10

0,00

- prostriedky zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Základná škola Mihálya
Katonu s VJM v Búči

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

421472,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

400223,84

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

21248,16
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