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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 na rok 2020 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 74/2019-OZ zo
dňa 13.12.2020.
Rozpočet bol zmenený dvadsaťpäťkrát:
Poradové
číslo
zmeny
rozpočtu

Dátum zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
schválená uznesením číslo
- rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2
písm. a) b) c)

Zmena rozpočtu
v príjmoch
v€

Zmena rozpočtu
vo výdavkoch
v€

1.

29.02.2020

2.

02.03.2020

3.

18.03.2020

1.294. 323,19 €
(+ 719,50)
1.297.563,19 €
(+3.240,00)
1.297.563,19 €

947.425,19 €
(+ 719,50)
950.665,19 €
(+3.240,00)
950.665,19 €

4.

25.03.2020

5.

01.04.2020
24.04.2020

7.

30.06.2020

8.

30.09.2020

9.

01.10.2020

1.300.563,19 €
(+3.000,00)
1.305.580,80 €
(+5.017,61)
1.353.651,61 €
(+48.070,81)
1.416.651,61 €
(+63.000,00)
34.890,58 €
(+12.164,58)
1.416.651,61 €

953.665,19 €
(+3.000,00 €)
953.665,19 €

6.

10.

08.10.2020

1.416.651,61 €

1.064.736,00 €

11.

23.11.2020

1.416.651,61 €

1.064.736,00 €

12.

25.11.2020

1.416.651,61 €

1.064.736,00 €

13.

27.11.2020

1.416.651,61 €

1.064.736,00 €

14.

28.11.2020

1.416.651,61 €

1.064.736,00 €

15.

29.11.2020

1.416.651,61 €

1.064.736,00 €

16.

30.11.2020

1.416.651,61 €

1.064.736,00 €

17.

01.12.2020

RO starostu podľa § 14 ods. 2
písm. b) a c)
RO starostu podľa § 14 ods. 2
písm. b) a c)
RO starostu podľa § 14 ods. 2
písm. a)
RO starostu podľa § 14 ods. 2
písm. b) a c)
RO starostu podľa § 14 ods. 2
písm. d)
RO OZ 23/2020-24.4.2020 podľa §
14 ods. 2 písm. b) a c)
RO OZ 40/2020-26.6.2020 podľa §
14 ods. 2 písm. b) a c)
RO starostu podľa § 14 ods. 2
– zmena rozpočtu ZŠsMŠ
RO starostu podľa § 14 ods. 2
písm. a)
RO starostu podľa § 14 ods. 2
písm. a)
RO starostu podľa § 14 ods. 2
písm. a)
RO starostu podľa § 14 ods. 2
písm. a)
RO starostu podľa § 14 ods. 2
písm. a)
RO starostu podľa § 14 ods. 2
písm. a)
RO starostu podľa § 14 ods. 2
písm. a)
RO starostu podľa § 14 ods. 2
písm. a)
RO starostu podľa § 14 ods. 2
písm. b) a c)

1.423.358,34 €
(+6.706,73)

1.071.442,73 €
(+6.706,73)
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1.001.736,00 €
(+48.070,81)
1.064.736,00 €
(+63.000,00)
369.624,00 €
1.064.736,00 €

18.

15.12.2020

RO starostu podľa § 14 ods. 2
písm. b) a c)

19.

16.12.2020

20.

17.12.2020

21.

18.12.2020

22.

21.12.2020

23.

22.12.2020

24.

28.12.2020

25.

29.12.2020

RO starostu podľa § 14 ods. 2
písm. b) a c)
RO starostu podľa § 14 ods. 2 písm.
b) a c)
RO starostu podľa § 14 ods. 2 písm.
b) a c)
RO starostu podľa § 14 ods. 2
písm. b) a c)
RO starostu podľa § 14 ods. 2
písm. b) a c)
RO starostu podľa § 14 ods. 2
písm. a)
RO starostu podľa § 14 ods. 2
písm. a)

1.435.717,34 €
(+12.359,00)obec
1.435.877,61 €
(+160,27)
1.438.340,46 €
(+2.462,85)
1.438.413,34 €
(+72,88)
1.438.970,05 €
(+556,71)
1.439.008,85 €
(+38,80)
1.439.008,85 €

381.983,00 €
(+12.359,00)ZŠ
1.071.603,00 €
(+160,27)
1.074.065,85 €
(+2.462,85)
1.074.138,73 €
(+72,88)
1.074.695,44 €
(+556,71)
1.074.734,24 €
(+38,80)
1.074.734,24 €

1.439.008,85 €

1.074.734,24 €

Rozpočet obce k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjekt.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
1.316.329,69 €

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1.473.899,43 €

Skutočnosť k
31.12.2020
1.182.002,43 €

866.184,00 €
397.419,69 €
30.000,00 €
22.726,00 €
1.316.329,69 €

892.260,74 €
397.419,69 €
149.328,42 €
34.890,58 €
1.456.717,24 €

860.904,45 €
171.015,46 €
119.328,42 €
30.754,10 €
1.100.781,37 €

437.461,17 €
492.336,52 €
16.908,00 €
369.624,00 €
0,00 €

452.418,91 €
605.407,33 €
16.908,00 €
381.983,00 €
17.182,19 €

384.898,61 €
339.199,23 €
17.008,00 €
359.675,53 €
81.221,06 €

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
1.439.008,85 €
1.151.248,33 €
80
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.439.008,85 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1.151.248,33 €, čo predstavuje 80 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
892.260,74 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

860.904,45 €

96
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Z rozpočtovaných bežných príjmov 892.260,74 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
860.904,45 €, čo predstavuje 96 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
684.242,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

635.023,21 €

93

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 604.042,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 552.706,48 €, čo predstavuje 92 %
plnenie. V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie
ochorenia COVID – 19.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 53.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 51.572,97 €, čo
predstavuje 97 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 39.792,25 €, príjmy dane zo
stavieb a bytov boli v sume 11.780,72 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 51.397,71 €, za
nedoplatky z minulých rokov 175,26 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 2.079,57 €.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1.200 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1.086,75 €, čo predstavuje
plnenie na 91 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1.038,80 €, za nedoplatky z minulých
rokov 47,95 €. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 96 €.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 26.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 28.408,29 €, čo
predstavuje plnenie na 109%. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 26.767,65 €, za nedoplatky
z minulých rokov 1.398,04 €. Príjmy za drobný stavebný odpad odovzdaný na zbernom dvore
boli 242,60 €. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad v sume
2.336,39 €.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
30.440,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

46.341,30 €

152

Príjmy vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 12.940,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 12.313,58 €, čo je 95%
plnenie. Uvedený príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov bol v sume 11.827,37 €,
z prenajatých pozemkov 175 € a z prenajatého inventáru v sume 311,21 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 8.500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3.226,00 €, čo je 38%
plnenie.
Iné poplatky a platby
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Z rozpočtovaných 9.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 30.801,72 €, čo je 342 %
plnenie. Ide o príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb, nájom za hrobové miesta + finančná
náhrada za výrub drevín bola vo výške 20.146,32 €.
c) prijaté granty a transfery:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
177.578,74 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

179.539,94 €

101

Z rozpočtovaných grantov a transferov 177.578,74 €, bol skutočný príjem vo výške 179.539,94
€, čo predstavuje 101 % plnenie.
prijaté granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR Účel
1. Okresný úrad Trenčín
2.535,73 Stavebný úrad
2. Okresný úrad Trenčín
149.789,00 Školstvo
3. Okresný úrad Trenčín
556,71 Hlásenie pobytu
4. Okresný úrad Trenčín
160,27 Životné prostredie
5. Obvodný úrad Trenčín
38,80 Register adries
6. Dobrovoľ.požiarna ochrana
3.000,00 Príspevok na výstroj hasiči
7. Okresný úrad Trenčín
719,50 Voľby NR SR
8. TVK.a.s.
2.274,49 Poistné vodovod
9. Okresný úrad Trenčín
6.706,73 Testovanie Covid 19
10. Enviromentálny fond
1.081,56 Príspevok na zákl.vytriedenia KO
11. Úrad práce, soc.vecí a rodiny
8.912,40 Dotácia na stravu
12. Štatistický úrad SR
3.640,00 Sčítanie domov a bytov
Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
13.

Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

397.419,69 €
171.015,46 €
43
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 397.419,69 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
171.015,46 €, čo predstavuje 43 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov
Z rozpočtovaných 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 570,00 €, čo predstavuje 570
% plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 397.419,69 € (dotácia z Ministerstva ŽP – projekt „Zníž.energ. náročnosti
budovy ocú + kd“) bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 170.445,46 €, čo predstavuje 43 %
plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo životného prostredia SRSIEA

Suma v EUR
Účel
170.445,46 Projekt
„Zníženie
energ.
náročnosti budovy ocú + kd“
6

14.

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
149.328,42 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

119.328,42 €

80%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 149.328,42 € bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 119.328,42 €, čo predstavuje 80 % plnenie.
V roku 2020 obecné zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu v sume 111.070,81 €,
táto suma sa aj v skutočnosti vyčerpala.
V roku 2020 boli zapojené do príjmov nevyčerpané prostriedky z roku 2019 zo ŠR na školstvo
v sume 315,00 €, z Fondu na podporu umenia – 3.240,00 €, zo ŠR prídavky na dieťa – 146,04 €,
z ÚPSVaR dotácia na stravu – 2.274,00 €, prostriedky školskej jedálne – 1.058,08 € a školné –
1.224,49 €.
15.
Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou – Základná škola
s materskou školou, Chocholná-Velčice:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
34.890,58 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

26.205,33 €

75

Z rozpočtovaných bežných príjmov 34.890,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
26.205,33 EUR, čo predstavuje 75 % plnenie. V roku 2020 získala ZŠsMŠ finančný príspevok
z ÚPSVaR – zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu – na mzdy zamestnancov MŠ vo výške
12.164,58 €.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0,00 €
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0,00 €

0

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

4.548,77 €

0

V roku 2020 ZŠsMŠ zapojila do príjmov nevyčerpané prostriedky z predchádzajúci rokov
v sume 4.548,77 € napriek tomu, že tak urobila aj obec: zo ŠR – 2.266,20 €, prostriedky školskej
jedálne – 1.058,08 € a školné – 1.224,49 €.

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
1.074.734,24 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

741.105,84 €

69
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Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1.074.734,24 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
741.105,84 €, čo predstavuje 69 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
452.418,91 €

Skutočnosť k 31.12.2020
384.898,61 €

% čerpania

85

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 452.418,91 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
384.898,61 €, čo predstavuje 85 % 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 113.059,05 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
108.991,21 €, čo je 96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ
a opatrovateľskej služby.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 46.908,50 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 40.300,43
€, čo je 86 % čerpanie.
Energie, voda, komunikácie
Z rozpočtovaných 34.873,44 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 34.873,44 €, čo je
100% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 223.587,92 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
179.223,90 €, čo je 80 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, PHM, rutinná a štandardná údržba, nakladanie s odpadmi, a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 26.810,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 19.020,00
€, čo predstavuje 71,00 % čerpanie. Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená
pandémiou ochorenia COVID – 19.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
605.407,33 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

339.199,23 €

56

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 605.407,33 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 339.199,23 €, čo predstavuje 56 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Projekt „Zníženie energ.náročnosti budovy ocú + kd“ – financovanie zo ŠR
Z rozpočtovaných 397.419,69 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 161.449,34 €, čo je
41% čerpanie.
Projekt „Zníženie energ.náročnosti budovy ocú + kd“ – financovanie z rezervného fondu
8

Z rozpočtovaných 48.070,81 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 48.070,81 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
Projekt „Zníženie energ.náročnosti budovy ocú + kd“ – financovanie z vlastných zdrojov
Z rozpočtovaných 24.460,53 bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 24.276,70 €, čo je 99%
čerpanie.
Rekonštrukcia budovy sč. 355 (bývalá Coop Jednota) – financovanie z rezervného fondu
Z rozpočtovaných 63.000,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 63.000,00 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Išlo o rekonštrukciu rozvodov vody a kanalizácie a 1. nadzemného
podlažia.
Rekonštrukcia autobusovej čakárne s kyselkou pod Tlstou horou – pri Žiškovi –
financovanie z vlastných zdrojov
Z rozpočtovaných 9.304,20 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 9.304,20 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Išlo o rekonštrukciu autobusovej čakárne s prameňom kyselky.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
16.908,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020
17.008,00 €

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 16.908,00 € bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 17.008,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Ide o splácanie istiny
úveru na budovu sč. 355 (bývalá Coop Jednota) vo výške 16.908,00 € a finančnú zábezpeku vo
výške 100,00 €.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
381.983,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

359.675,53 €

94

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 381.983,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
359.675,53 EUR, čo predstavuje 94 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola:
169.520,00 € (PK – 147.865,00 € + OK – 21.655,00 €)
Materská škola:
110.794,94 € (PK–1.914,00 € + OK–96.716,36 € + ÚPSVaR-12.164,58 €)
Školský klub detí:
20.384,00 € (OK)
Školská jedáleň:
61.591,29 € (ÚPSVaR – 8.912,40 € + OK – 52.678,89 €)
359.638,23 € (o 37,30 € menej ako v RISSAM)
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

0,00 €
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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
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava schodku (vylúčenie z prebytku)
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie obec
Príjmové finančné operácie RO
Výdavkové finančné operácie obec s výnimkou cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Úprava hospodárenia
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.20 v EUR
887.109,78
860.904,45
26.205,33

744.574,14
384.898,61
359.675,53

142.535,64
171.015,46
171.015,46
0,00

339.199,23
339.199,23
0,00

-168.183,77
-25.648,13
- 28.015,03
-53.663,16
119.328,42
4.548,77
16.908,00

106.969,19
1.182.002,43
1.100.681,37
81.321,06
- 28.015,03
-7.505,91
45.800,12

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu 25.648,13 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 v zmysle § 16 odsek 6
tohto zákona upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky prijaté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 6.441,92 € (prídavky na dieťa - 124,75 €,
školstvo prenesený výkon – 25,17 €, dotácia na SODB – 3.640,00 € + ÚPSVaR dotácia
na stravu – 2.652,00 €)
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania účelovo určené na bežné výdavky podľa
§ 140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vo výške 345,23 €
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c) nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín účelovo určené podľa
zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. vo výške 20.146,32 €,
d) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na použitie podľa zákona č. 329/2019 Z.z.
o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z.
o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vo výške
1.081,56 €
Spolu vylúčenie z prebytku: 28.015,03 €
Zostatok finančných operácií v sume 106.969,19 €, bol použitý na vysporiadanie schodku
bežného a kapitálového rozpočtu
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
45.800,12 €.

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 OZ č. 23/2020-OZ zo dňa 24.04.2020 –
kapitál.výdavky – „Zníženie energ.nároč.ocú+kd“
- uznesením OZ č. 40/2020-OZ zo dňa 26.6.2020 –
kapitál.výdavky - rekonštrukcia budovy sč. 355

Suma v EUR
67.941,70 €
89.460,65 €
48.070,81 €
63.000,00 €
46.331,54 €

KZ k 31.12.2020

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 - 1,5 %
Úbytky - stravné lístky, prídel zo SF
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
703,39 €
1.438,04 €
1.497,50 €
643,93 €

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
2.440.952,43
2.659.071,98
2.212.566,86
2.471.744,28
20.584,48
2.093.620,38

23.291,46
2.350.090,82
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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

98.362,00
227.475,62

98.362,00
185.311,93

4.976,60
23.251,78
0,00
7.268,74
191.978,50
0,00
0,00
909,95

4.800,22
15.242,11
0,00
12.924,52
152.345,08
0,00
0,00
2015,77

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
2.440.952,43
2.659.071,98
1.801.981,78
1.900.959,53
0,00
0,00
1.801.981,78
210.209,18

0,00
0,00
1.900.959,53
175.637,18

1.600,00
33.386,04
703,39
33.699,75
140.820,00
428.761,47

1.600,00
34.942,67
643,93
14.538,58
123.912,00
582.475,27

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

3.428,96
5.825,56
3.874,74
1.001,71
34.942,67
123.912,00
0,00
2.651,54
175.637,18

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

3.082,63
5.825,56
3.874,74
1.001,71
34.942,67
123.912,00
0,00
2.651,54
175.290,85

346,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
346,33

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Slovenská
sporiteľňa a.s.

Účel

Kúpa
nehnuteľnosti

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

169.000,00

16.908,00

1.299,73

123.912,00

Rok
splatnosti

2028
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Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere na kúpu nehnuteľnosti. Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti do r. 2028, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
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 31.12.2019:
- 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:
- zostatok istiny z bankových úverov
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

884.091,12
20.685,60
904.776,72
123.912,00
123.912,00
0,00
0,00
123.912,00

Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

123.912,00

904.776,72

13,70 %

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:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dary
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019 o:
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
- 651002
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**
18.207,73

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*
713.791,74

884.091,12
20.685,60
904.776,72
187.657,67
3.327,31
190.984,98
713.791,74

16.908,00
1.299,73
18.207,73
§ 17 ods.6 písm. b)

2,55 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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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. 1/2006 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Sokol FC – BV

16.810,00 €

16.810,00 €

0,00

Dobrovoľný has. zbor Chocholná-Velčice – BV

1.500,00 €

1.500,00 €

0,00

ZO Sl.zväzu protif..bojovníkov M.-Liesk. – BV

50,00 €

0,00 €

50,00

Tenisový klub Chocholná-Velčice – BV

660,00 €

660,00 €

0,00

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 1/2006
o dotáciách, okrem ZO SZPB Melčice-Lieskové v sume 50,00 €.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec v roku 2020 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

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:
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- prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie
Rozpočtová organizácia

Základná škola s materskou
školou Chocholná - Velčice

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

174.994,58 €

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

175.013,08 €

-18,50 €

Záporný rozdiel vznikol tým, že si banka stiahla bankové poplatky dňa 31.12.2020
z výdavkového účtu – OD, kde už bol nulový zostatok.
- vlastné prostriedky RO – originálne kompetencie
Rozpočtová organizácia

Základná škola s materskou
školou Chocholná - Velčice

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

14.040,75 €

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

14.040,75 €

0,00 €

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy –zo ŠR – prenesené kompetencie
Rozpočtová organizácia

Základná škola s materskou
školou Chocholná - Velčice

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

149.804,00 €
(149.789,-+ 15,00)

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

149.779,00 €

25,00 €

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy –z ÚPSVaR
Rozpočtová organizácia

Základná škola s materskou
školou Ch-V – dotácia strava
Základná škola s materskou
školou Ch-V – dotácia na
mzdy MŠ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

8.912,40 €

6.260,40 €

2.652,00 €

12.164,58 €

12.164,58 €

0,00 €

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nie je zriaďovateľom právnickej osoby.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

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

Okresný úrad

Stavebný poriadok, BV

Okresný úrad

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

2.535,73 €

2.535,73 €

0,00 €

Hlásenie pobytu, BV

556,71 €

556,71 €

0,00 €

Okresný úrad

Životné prostredie, BV

160,27 €

160,27 €

0,00 €

Okresný úrad

Školstvo, BV

149.789,00 €

149.764,00 €

25,00 €

Okresný úrad

Register adries, BV

38,80 €

38,80 €

0,00 €

Okresný úrad

Voľby do NRSR, BV

719,50 €

573,39 €

146,11 €

DPO SR

Mat.-techn. Vybavenie
DHZ - BV
Prístavba hasičskej
zbrojnice, KV

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

Zníž.energ.náročnosti
ocú+kd
testovanie Covid, BV

170.445,46 €

170.445,46 €

0,00 €š

6.706,73 €

6.706,73 €

0,00 €

Dotácia na stravu, BV

8.912,40 €

6.260,40 €

2.652,00 €

Ministersto
dopravy a
výstavby
Ministerstvo
ŽP - SIEA
Okresný úrad
ÚPSVaR

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ

Enviromentálny
fond
Fond na
podporu
umenia

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

Odpady - BV

1.081,56 €

0,00 €

1.081,56 €

Pomoc pre ľudovú pieseň
zo Studienky - BV

3.240,00 €

3.240,00 €

0,00 €

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z rozpočtov iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z VUC
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Chocholná-Velčice nezostavovala za rok 2020 programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
k Záverečnému účtu za rok 2020.

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 45.800,12 €.
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