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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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením č.81/2019
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
-

prvá zmena schválená dňa 29. 04. 2020

Rozpočt. opatrenie č.1/2020

-

druhá zmena schválená dňa 30. 06. 2020

Rozpočt. opatrenie č.2 /2020

-

tretia zmena schválená dňa 28. 10. 2020

Rozpočt. opatrenie č. 3/2020

-

štvrtá zmena schválená dňa 15. 12. 2020

Rozpočt. opatrenie č.4/2020

Rozpočet obce k 31.12.2020

751 160

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
847 480,94

723 860
10 000
0
17 300
751 160

746 808
10 000
22 588
68 084,94
867 300,83

308 650
21 698
0
420 812

339 128
36 031
0
492 141,83
19 819,89

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
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Rozpočet na rok 2020
814 892,94 €

Skutočnosť k 31.12.2020
855 828,75 €

% plnenia
105,02 %

Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Z rozpočtovaných celkových príjmov 814 892,94,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 855 828,75 EUR, čo predstavuje 105,02 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

OU-746 808,-- €
ZŠ- 68 084,94 €
814 892,94 €

787 743,81 ,-68 084,94
855 828,75

105,48 %
100 %
105,02 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 746 808,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
787 743,81 EUR, čo predstavuje 105,48 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2020
438 203,-- €

Skutočnosť k 31.12.2020
424 612,25 €

% plnenia
96,90 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID – 19.
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 422 943,-- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 409 417,10 EUR, čo predstavuje
plnenie na 96,80 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 15 260,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 15 195,15 EUR, čo
je 99,57 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 468,94 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 6 618,40 EUR a dane z bytov boli v sume 306,44 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 14 393,78 EUR za daň z nehnuteľností, daň za psa 652,-- € a daň za užívanie
verejného priestranstva 149,37 €.
Daň za psa 652,- EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 149,37 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 0
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky:
- na dani z nehnuteľností v sume 878,53 €,
- za psa 8,- EUR,
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-

sumu 350,90 EUR za pozemky,
sumu 511,67 € za stavby,
sumu 15,96 € za byty.

b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
43 605,-- €

Skutočnosť k 31.12.2020
45 352,59

% plnenia
104 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 43 605,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 45 352,59 EUR, čo
je 104% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 142,50 EUR , príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 2 905,55 a poplatok za komunálny odpad v sume 21 667,10 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
- administratívne poplatky - správne poplatky- 2 588,95 EUR,
- poplatok za vodu – 15 957,- EUR,
- ostatné poplatky - 2 091,49 EUR
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
0

Skutočnosť k 31.12.2020
8 195,38

% plnenia
0

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0,-- EUR, bol skutočný príjem vo výške 8 195,38
EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov ,z vrátok a grantov.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 265 000,-- EUR bol skutočný príjem vo výške
306 819,59 EUR, čo predstavuje 115,78 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPaSV Žilina
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Žilina
DPO SR
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Štatistický úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
SPOLU

Účel
UPSVaR dotácia strava
Dotácia-Regob a Register adries
Dotácia –životné prostredie
Dotácia –DHZO Povina
Dotácia -ZŠ
Dotácia - Voľby
Dotácia – Stavebný poriadok
a cestná doprava
2 764,-- Dotácia- Sčítanie domov a bytov
29624,01 Dotácia- ZS- VP,SZP,as.učit
303 325,14 €

Suma v EUR
16 056,-413,98
110,76
1 400,-249 975,-1 228,78
1 752,61
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V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
Okresný úrad Žilina

Suma v EUR
2 091,59 €

Účel
Dotácia testovanie – COVID19

Okresný úrad Žilina
SPOLU

1 402,86 €
3 494,45 €

COVID – 19, I.vlna

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
OU10 000,-- €
ZŠ0
0

Skutočnosť k 31.12.2020
0
0
0

% plnenia
0
0
0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0 EUR, čo je 0 % plnenie.
Príjem z predaja budov bol vo výške 0 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0 EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,- EUR, čo predstavuje 0
% plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2020
22 588,--

Skutočnosť k 31.12.2020
22 588,-- €

% plnenia
100 %

Z rozpočtovaných finančných príjmov 0,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
22588,- EUR. 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 22 588,-- EUR
schválená obecným zastupiteľstvom dňa 28.10.2020 uznesením č. 61/2020.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2020
68 084,94

Skutočnosť k 31.12.2020
68 084,94

% plnenia
100 %
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Z rozpočtovaných bežných príjmov 68 084,94 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
68 084,94 EUR, čo predstavuje 100 %.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
249 975EUR
MŠ, ŠK a ŠJ
136 880 EUR
Vlastné príjmy
68 084,94 EUR
Zdroj 111 - Normatív ŠR
Zdroj 3AC1 - projekt špeciálny pedagóg
Zdroj 3AC2 - projekt špeciálny pedagóg
Zdroj 41 - Originálne kompetencie - zriaďovateľ
Zdroj 72f - stravovanie
Zdroj 72g - poplatky od rodičov
Zdroj 72h - projekt Úrad práce - p.Kriváčková

27 097,39
3 157,98
19 355,16
3 954,50
14 519,91

SPOLU

68 084,94

Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2020
0

Skutočnosť k 31.12.2020
0

% plnenia
0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0 EUR
Materská škola
0 EUR
ŠK a ŠJ
0 EUR
Zariadenie pre seniorov
0 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Rozpočet na rok 2020
339 128,-- €

Skutočnosť k 31.12.2020
320 382,11 €

% čerpania
94,47 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 339 128,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 320 382,11 EUR, čo predstavuje 94,47 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2020
OU-339 128 €
ZŠ- 492 141,83 €
831 269,83 €

Skutočnosť k 31.12.2020
320 382,11 €
492 141,83 €
812 523,94 €

% čerpania
94,47 %
100 %
97,74 %
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Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 831 269,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 812 523,94 EUR, čo predstavuje 97,74 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 81 000,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 75 365,53 EUR,
čo je 93,04 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných
pracovníkov ,odmeny-poslanci, údržba VO, odmeny voľby, archivárka
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 26 000,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 36 662,34 EUR,
čo je 141% čerpanie.
Tovary a služby – Sprava obecného úradu
Z rozpočtovaných 63 480,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 47 393,38 EUR,
čo je 74,65 % 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.
Tovary a služby – Ochrana pred požiarmi 2 591,81 €
- Vodné hospodárstvo 35 433,08 €
- Vodné hospodárstvo – prečerpávačka 28 692,60 €
- Miestne komunikácie 14 848,65 €
- Verejné osvetlenie 13 092,97 €
-Miestne kultúrne stredisko 2 676,40 €
- Cintorín, dom smútku 882,-- €
- Sociálne zabezpečenie 510,-- €,
- Odpadové hospodárstvo 24 261,28 €
- ostatné výdavky 18 866,06 € (MŠ, aktivačná činnosť, knižnica)
Rozpočtová kategória
Ochrana pred požiarmi
Vodné hospodárstvo
Vodné hospodárstvo – prečerpávačka
Miestne komunikácie
Verejné osvetlenie
Miestne kultúrne stredisko
Cintorín, Dom smútku
Sociálne zabezpečenie
Odpadové hospodárstvo
Ostatné výdavky

Rozpočet na rok Skutočnosť
2020
k 31.12.2020
1 840,-- €
2 591,81 €
43 700,-- €
35 433,08
17 000,-- €
28 692,60
17 000,-- €
14 848,65
19 000,-- €
13 092,97
7 200,-- €
2 676,40
4 200,-- €
882,-1 000,-510,-27 000,-24 261,28
30 708,-18 866,06

% čerpania
140,86 %
81,08 %
168,78 %
87,35 %
68,91 %
37,17 %
21 %
51 %
89,85 %
62,49 %
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Bežné transfery
Z rozpočtovaných 9 500,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 13 099,52 EUR, čo
predstavuje 137,88 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2020
OU-36 031,-- €
ZŠSpolu

Skutočnosť k 31.12.2020
11 356,-- €

% čerpania
31,52 %

0
11 356,-- €

0
31,52 %

0
36 031,-- €

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 36 031,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 11 356,- EUR, čo predstavuje 31,52 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov
Obec v roku 2020 kúpila pozemok pod Poľovníckou chatou v sume 8 376,-- €.
b) Nákup osobného automobilu
Obec v roku 2020 kúpila formou úveru osobný automobil Toyota Proace City Verso
v celkovej hodnote 14 900,-- €. 1. splátku zaplatila obec zo svojich zdrojov v hodnote
2 980 €. Hodnota úveru je 11 920,-- €, počet splátok je 36 mesiacov a hodnota mesačnej
splátky je 355,12 €. Začiatok splácania začal 31.8.2020, v roku 2020 obec uhradila 5
splátok v hodnote 1775,60€.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2020
0

Skutočnosť k 31.12.2020
0

% čerpania
0

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 Eur.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2020
492 141,83 €

Skutočnosť k 31.12.2020
492 141,83

% čerpania
100 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 492 141,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 492 141,83 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
492 141,83 EUR
Základná umelecká škola
0 EUR
Zariadenie pre seniorov
0 EUR

Zdroje
Zdroj 111 - Normatív ŠR
Zdroj 3AC1 - projekt špeciálny pedagóg
Zdroj 3AC2 - projekt špeciálny pedagóg
Zdroj 41 - Originálne kompetencie - zriaďovateľ
Zdroj 72f - stravovanie
Zdroj 72g - poplatky od rodičov
Zdroj 72h - projekt Úrad práce - p.Kriváčková

Výdavky
287 011,30
27 097,39
3 157,98
137 045,59
19 355,16
3 954,50
14 519,91

SPOLU

492 141,83

Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2020
0

Skutočnosť k 31.12.2020
0

% čerpania
0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0 EUR
Základná umelecká škola
0 EUR
Centrum voľného času
0 EUR
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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

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
855828,75
787743,81
68084,94

812523,94
320382,11
492141,83

43304,81
0
0
0

11356,00
11356
0

-11356,00
31948,81
0

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce celkom
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

22588
0

22588
878416,75
823879,94
54536,81
7281,20
47255,61

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu
v sume 43 304,81 €. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok
kapitálového rozpočtu v sume – 11 356,-- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom
bežného rozpočtu. Bilancia finančných operácii je prebytok rozpočtu v sume 54 536,81 €.
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.
- Výsledok rozpočtového hospodárenia obce v roku 2020 je prebytok 54 536,81 €. Po
vylúčení sumy na stravné 6 481,20 € a 800,-- na knihy, ktoré sme preposlali v roku 2021,
je výsledok hospodárenia za rok 2020 = 47 255,61 €
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Prebytok hospodárenia vo výške 54 536,81 € navrhujeme použiť nasledovne :
V zmysle ustanovenia § 16 odst.6 zák 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 peň. fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu vylučujú :
- suma 6 481,20 € - stravné (prijaté na BÚ od školy 29.12.2020 a vrátené ÚPSVaRu
12.01.2021)
- suma 800,-- € - príspevok na knihy (prijaté z Okresného úradu 29.12.2020 a preposlané
ZŠ 04.01. 2021)
Zostatok finančných operácií je prebytok v sume 47 255,61 €
Celkový výsledok hospodárenia včítane finančných operácii je prebytok vo výške 47 255,61 €
Tvorba rezervného fondu 47 255,61 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
Elektroinštalácia ŠKD, MK k ŠKD
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
108,77 €
71 352,01€

6 238 €

65 222,78 €

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky-povinný prídel + 1 % +ďalší prídel 0,5%
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie

Suma v EUR
1069,32 €
1006,10 €
179,55 €
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- regeneráciu PS, kader. ,deň mat.,
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

490,-- €
0
1405,87 €

Zostatky finančných prostriedkov na účtoch v banke a v pokladnici k 31.12.2020:

Bankový účet

Číslo účtu

Hlavný bankový účet

SK1856000000000304268006 66 262,94 €

Účet sociálneho fondu

SK3556000000000304261007 1 405,87 €

Účet rezervného fondu

SK6656000000000304265008 65 222,78 €

Dotačný účet - škola

SK9756000000000304269009 1 258,34 €

Zostatok k 31.12.2020

2 499,04 €

Pokladnica

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020v EUR

Majetok spolu

2319135,58

3023615,39

Neobežný majetok spolu

1679896,55

2349513,64

Dlhodobý hmotný majetok

1481885,01

2151502,10

Dlhodobý finančný majetok

198011,54

198011,54

Obežný majetok spolu

635924,55

672705,37

89,72

42,14

541205,10

521285,06

Krátkodobé pohľadávky

4478,79

14473,57

Finančné účty

90198,52

136857,02

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

3314,48

1396,38

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2319135,58

2307733,82

Vlastné imanie

1349570,91

1312919,35

1349570,91

1312919,35

57805,94

30630,87

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

13491,70

5248,52

Dlhodobé záväzky

4806,21

1568,75

Krátkodobé záväzky

12332,96

28400,67

0

22588

938933,80

937008,53

PASÍVA
Názov

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

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné
- záväzky zo sociálneho fondu
- voči leasingovej spoločnosti

0 EUR
0 EUR
8434,09 EUR
EUR
5413,97 EUR
4191,62 EUR
0 EUR
1405,87 EUR
10360,99 EUR

Obec uzatvorila v r. 2020 leasingovú zmluvu na nákup osobného automobilu.
Obec neuzatvorila v roku 2020 Zmluvu o úvere .
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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

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 22 588,-- EUR schválená obecným
zastupiteľstva dňa 28.10.2020 uznesením č.61/2020
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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:

-

skutočné bežné príjmy obce

skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:

-

zostatok istiny z bankových úverov
zostatok istiny z návratných finančných výpomocí

68 084,94 €
814 892,94 €
0€
22 588 €

zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov

0€

zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov

0€

zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty

0€

EÚ

zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:

-

746 808,-- €

0€
0

z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty

0€

z úveru z Environmentálneho fondu

0€

z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ

0€

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

22 588 €
0
€

15

Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

0

0

0

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:

-

663 846,57 €

skutočné bežné príjmy obce

38 606,-- €

skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Bežné príjmy obce a RO znížené o:

-

702 452,57 €
209 781,67 €

dotácie na prenesený výkon štátnej správy (312012)

2042,40 €

dotácie z UPSVaR a MV SR (312001)

10 000 €

dotácie z MF SR
príjmy z náhradnej výsadby drevín

0€

účelovo určené peňažné dary (311)

0€

poplatok za rozvoj

0€
1 400,-- €

dotácie z DPO
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené 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:

-

702 452,57 €
0€

821004

0

821007

0

651002

0

651003

0
0

651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020

0

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019
702 452,57

0
§ 17 ods.6 písm. b)

0%

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

8. Hospodárenie 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. ..... o dotáciách, 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-

Základná organizácia SZV KNM
RKC Farnosť sv.Jakuba KNM
TJ Slovan Povina
DOTACIA CYKLOTRASA

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

500,-- €
1 000,-- €
1 000,-- €
500,--

500,-- €
999,24 €
1000,-- €
0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0
0,76
0
500,--

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 1/2012 o
dotáciách.
Dotácia vyplatená Základnej organizácii SZV KNM bola poskytnutá na základe Zmluvy
o poskytnutí dotácie č.1/2020, schválená OZ dňa 27.01.2020 Uznesením č.6/2020. Príjemca
dotácie predložil vyúčtovanie. Dotáciu využili na vybudovanie krbového telesa a zveľadenie
včelnice.
Finančné prostriedky pre RKC Farnosť sv. Jakuba KNM boli vyplatené na základe Zmluvy
o poskytnutí dotácie č.2/2020, schválená OZ dňa 29.04.2020 Uznesením č.16/2020. Peniaze boli
použité na bezbariérový prechod z domu smútku do kostola. Príjemca predložil vyúčtovanie,
nevyčerpaná dotácia 0,76 € bola vrátená bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa
dotácie.
OZ dňa 29.04.2020 Uznesením č.17/2020 schválilo finančnú dotáciu TJ Slovan Povina
v hodnote 1 000,-- €. Dotácia bola použitá na rekonštrukciu WC v budove a prístrešku pred
budovou na futbalovom ihrisku TJ Slovan Povina.
Dotácia poskytnutá Združeniu obcí – Cyklotrasa Ochodnica-Žilina Budatín poskytnutá v sume
500,-- € v roku 2020 na základe Uznesenia OZ č. 39/2020 zo dňa 30.06.2020 – vyúčtovanie sa
bude posúvať až do roku 2025.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia .

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom

17

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
MŠ, ŠKD, SJ Povina
ZŠ-vrátka Biomasa

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

136 880,-512,80

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

136 880,-512,80

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel -

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
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- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

Vlastné finančné
prostriedky

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

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-

MV SR

Register obyvateľov

384,78

384,78

0

OU ZA

Voľby do VUC r.2020

1 228,78

1 166,58

62,20 €

OU ZA

Stavebný poriadok

1 702,24

-

-

MV SR

Register adries

29,20

29,20

0

OU ZA

Starostlivosť o životné prostredie

110,76

110,76

0

OU ZA

Cestná doprava

50,37

-

-

Štatistický úrad

Sčítanie obyvateľov, domov

2 764,--

2 764,--

0

Bratislava

a bytov

DPO SR

DHZ Povina

1400,--

1400,--

0

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky poskytnuté dotácie.
Obci boli poskytnuté finančné prostriedky na voľby do Národnej rady SR v sume 1 228,78 €.
Voľby sa konali dňa 29.02.2020. Obec použila výdavky v hodnote 1 166,58 €. Finančné
prostriedky boli použité na zaplatenie elektrickej energie a spotrebu plynu 40,-- €, Poštové
služby 40,-- €, Telekomunikačné služby 5,-- €, Nákup kancelárskych potrieb 10,-- €, Benzín do
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motorového vozidla 20,-- €, Občerstvenie pre členov komisie 28,-- €, Cestovné náhrady 162,40€,
Odmeny členom volebnej komisie 861,18 €. Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 62,20 €
boli po vyúčtovaní vrátené na bankový účet Okresného úradu v Žiline.
Dotácia na Starostlivosť o životné prostredie bola poskytnutá v sume 110,76 €. Tieto finančné
prostriedky boli čerpané s účelom použitia ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie.
Na Register obyvateľov obec Povina dostala finančné prostriedky v sume 384,78 € a na register
adries sumu 29,20 €. Obidve dotácie boli vyčerpané a použité na úhradu ročného poplatku
programu a vyplatenie odmeny osobe, ktorá vedie register obyvateľov a adries.
V roku 2020 sa konalo Sčítanie domov a bytov. Obec Povina prijala finančné prostriedky vo
výške 2 764,-- €. Uvedené peniaze použila na úhradu nákladov súvisiacich so sčítaním domov
a bytov. Zakúpil sa notebook s príslušenstvom, kancelárske stoličky, kancelárske potreby,
tonery, benzín, uhradila sa faktúra za telefón a vyplatili sa mzdy a odvody pracovníčkam.
V roku 2020 získala obec Povina dotáciu v sume 1 400,-- € na zabezpečenie potrieb
a akcieschopnosti DHZO Povina. Z uvedenej dotácie boli zakúpené prilby, rukavice, pláštenky,
čiapky, zásahová obuv, svietidlá pre DHZO Povina.
Sumu 5 263,97 € obec doplatila na Spoločný stavebný úrad Rudina z vlastných prostriedkov.
Zo štátu sme prijali 1 752,61 € (dotácia Cestná doprava a Stavebný poriadok), Spoločnému
stavebnému úradu sme zaplatili platby vo výške 7064,02 € ( Školský úrad 67,63 € + Stavebný
úrad 5380,39 € a Opatrovateľská služba 1 616,-- €).
Nepoužité finančné prostriedky na stravné budú v roku 2021 vrátené vo výške 6 481,20 € a
nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené poskytovateľovi v roku 2020:
- lyžiarsky kurz –vo výške 3 450,-- €,
- škola v prírode – vo výške 2 100,-- €
- asistent učiteľa – vo výške 4 267,50 €

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla v roku 2020 finančné prostriedky voči rozpočtom iných obcí.

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neprijala v roku 2020 z VÚC finančné prostriedky formou dotácií.
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Obec nezostavuje programový rozpočet v zmysle časti II. §3 bod 10 Zásad o hospodárení s
finančnými prostriedkami obce Povina, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.30/2019
zo dňa 12.12.2019 na roky 2020-2021.

V Povine dňa 14.06.2021
Vypracovala: Mgr. Katarína Karasová

Predkladá :PhDr. Alena Dudeková

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad .
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 47 255,61 EUR.
Vyvesené : 14.06.2021
Zvesené

: 09.07.2021
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