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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. Beţný rozpočet bol
zostavený ako schodkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový. Pri zostavovaní rozpočtu

obec plánovala vykryť schodok beţného rozpočtu a finančné operácie prebytkom
kapitálového rozpočtu.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2019 uznesením č. 141/11
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
- zmena schválená dňa 21.12.2020 uznesením č. 241/21.
Rozpočet obce k 31.12.2020

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

2 269 741,00

2 346 761,00

1 705 729,48

72,68%

1 217 463,00
997 278,00
0,00
55 000,00
2 269 741,00

1 243 463,00
1 009 278,00
38 020,00
56 000,00
2 346 761,00

1 235 223,45
389 367,37
25 910,00
55 228,66
1 668 810,67

99,34%
38,58%
68,15%
98,62%
71,11%

745 650,00
627 798,00
381 530,00
514 763,00
0,00

702 350,00
653 058,00
382 420,00
608 933,00
0,00

654 417,87
57 603,29
382 797,39
573 992,12
36 918,81

93,18%
8,82%
100,10%
94,26%

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy ZŠ s MŠ
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky ZŠ s MŠ
Rozpočtové
hospodárenie obce

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2 346 761,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 705 729,48

72,68%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 290 761,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 1 650 500,82 EUR, čo predstavuje 72,05 % plnenie.
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1. Bežné príjmy obce:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 243 463,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 235 223,45

99,34 %

Z rozpočtovaných beţných príjmov 1 243 463,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1 235 223,45 EUR, čo predstavuje 99,34 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
616 931,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

608 373,63

98,61 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z upravenej finančnej čiastky v sume 454 711,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 469 311,60 EUR, čo predstavuje
plnenie na 103,21 %.
V roku 2020 pôvodne schválená výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID - 19 bola krátená o 5,41 % čo predstavuje sumu 26 000,00 EUR.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 122 720,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 104 695,79 EUR,
čo predstavuje plnenie na 85,31 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 88 977,84
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 15 699,17 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume
18,78 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 101 084,64 EUR, za nedoplatky z minulých
rokov 3 611,15 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
21 725,00 EUR.
Daň za psa 779,69 EUR
Daň za uţívanie verejného priestranstva 135,78 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 33 450,77 EUR
Poplatok za rozvoj 0,00 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
102 040,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

112 094,67

109,85 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 33 640,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 43 751,81 EUR, čo
je 130,05 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0,00 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 4 663,97 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 38 901,84 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 4 530,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 857,30 EUR, čo je
85,15 % plnenie.
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 100,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

833,72

75,79 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 100,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
833,72 EUR, čo predstavuje 75,79 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 567 270,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
936 970,66 EUR, čo predstavuje 59,78 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
OÚ Levice odbor kríz. riadenia
Okresný úrad
MPSVR SR
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Obvodný úrad Levice
ÚPSVaR Levice
ÚPSVaR Levice
ÚPSVaR Levice
ÚNSK Nitra + Kultminor
Dobrovoľná poţiarna ochrana SR
Obvodný úrad Levice
ÚPSVaR Levice
ÚPSVaR
Občianske zdruţenie Dolnohronské
rozvojové partnerstvo
SPOLU

Účel použitia
Skladník CO
voľby
Denný stacionár
Základná škola - normatív vr. DK
Nenormatívne FP pre ZŠsMŠ
Matrika a register adries
Akt. činnosť, §50j, 51, 54, 60
Stravné pre deti v HN
Školské potreby pre deti v HN
Kultúra, šport a cestovný ruch
Dobrovoľný HZ
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Dávky v HN - osobitný príjemca
Pracuj a zmeň svoj ţivot - projekt
2 640,00 Bylinková záhrada s hmyzími
domčekmi - projekt
551 091,05

Suma v EUR
79,99
974,00
78 589,00
378 335,00
6 890,92
2 921,32
27 143,01
18 634,80
16,60
4 742,88
3 043,00
3 528,00
12 014,35
11 538,18

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na beţné výdavky a boli pouţité v súlade s ich
účelom. Výška beţných výdavkov financovaných z grantov a transferov v roku 2020 bola
ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19 a preto neboli celkom vyčerpané.
V roku 2021 boli nedočerpané grandy a tranfery vrátené do štátneho rozpočtu a to:
na stravné v sume 3 956,40 EUR
za lyţiarsky kurz v sume 1 025,00 EUR
na školu v prírode 2 700,00 EUR.
2. Kapitálové príjmy obce:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 009 278,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

389 367,37

38,58 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 009 278,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 389 367,37 EUR, čo predstavuje 38,58 % plnenie.
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Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 615,00 EUR, čo je
53,83 % plnenie.
Príjem z predaja budov bol vo výške 0,00 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0,00
EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 615,00 EUR, čo
predstavuje 53,83 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 1 009 278,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 389 367,37
EUR, čo predstavuje 38,58 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
SA ŢP
Slovenský futbalový zväz
SPOLU

Suma v EUR
Účel
376 367,37 Zberný dvor - refundácia
13 000,00 Rekonštrukcia futbalového štadióna
389 367,37

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli pouţité v súlade s ich
účelom. V prípade príspevku na Zberný dvor ide o refundáciu nákladov obce, ktoré boli
preinvestované ešte pred rokom 2020 z úverov a príspevok slúţil na predčsné splatenie úveru.
Po tváromiesnej prehliadke kontrolného orgánu ITMS MF SR zameraného na kontrolu
oprávnenosti jednolivých faktúr a výdavkov zúčtovaných v súvislosti stavbou Zberný dvor bolo
potrebné vrátiť z obdrţaných prostriedkov EU 918,34 EUR a z prostriedkov ŠR 108,04 EUR.
3. Príjmové finančné operácie obce:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
38 020,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

25 910,00

68,15 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 38 020,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 25 910,00 EUR, čo predstavuje 68,15 % 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 25 898,00 EUR schválená obecným
zastupiteľstva dňa 23.9.2020 uznesením č. 216/18.
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda Veľké Ludince:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
56 000,00

Skutočnosť k 31.12.2020
55 228,66

% plnenia
98,62 %

Z rozpočtovaných beţných príjmov 56 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
55 228,66 EUR, čo predstavuje 98,62 % plnenie.
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Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2020
0,00

% plnenia
-

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
0,00 EUR, čo predstavuje - % plnenie.
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0,00

-

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
2 346 761,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

1 668 810,67

71,11%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 346 761,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 1 668 810,67 EUR, čo predstavuje 71,11% čerpanie.
1. Bežné výdavky obce:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
702 350,00

Skutočnosť k 31.12.2020

654 417,87

% čerpania

93,18 %

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 702 350,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 654 417,87 EUR, čo predstavuje 93,18 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 253 220,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
247 623,62 EUR, čo je 97,79% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, verejného poriadku a bezpečnosti, verejných priestranstiev, ochrany ţivotného
prostredia, bývania a občianskej vybavenosti, zdravotníctva, kultúry, športu, cintorína
opatrovateľskej sluţby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych
subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 101 845,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
87 172,22 EUR, čo je 85,59 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 307 295,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
301 122,00 EUR, čo je 97,99 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a sluţby.
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Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 38 880,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
17 195,00 EUR, čo predstavuje 44,22 % čerpanie. Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku
2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19. Dotácie boli krátené oproti pôvodnému
zámeru o 60,81% v sume 26 685,00 EUR čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií
v neziskovom sektore.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 1 110,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
1 305,03 EUR, čo predstavuje 117,57 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky obce:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
653 058,00

Skutočnosť k 31.12.2020
57 603,29

% čerpania
8,82 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 653 058,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 57 603,29 EUR, čo predstavuje 8,82 % čerpanie.
Moţnosti čerpania kapitálových výdavkov v značnej miere ovplyvnili opatrenia, ktoré boli zo
strany vlády SR prijaté v nadväznosti na vyhlásenú pandémiu ochorenia COVID – 19.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia a modernizácia futbalového štadiónu,
kde bolo boli realizované práce v hodnote
17 311,80 EUR
b) Rekonštrukcia kultúrneho domu a vytvorenie „Komunitného centra“,
kde bolo boli realizované práce v hodnote
35 381,49 EUR
c) Projektová dokumentácia na modernizáciu vykurovania budovy ZŠ,
kde bolo boli realizované práce v hodnote
4 650,00 EUR
3. Výdavkové finančné operácie obce:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
382 420,00

Skutočnosť k 31.12.2020
382 797,39

% čerpania
100,10%

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 382 420,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 382 797,39 EUR, čo predstavuje 100,10 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 382 420,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 382 783,39 EUR, čo
predstavuje 100,09 %.
4. Výdavky ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda Veľké Ludince:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
2020 po poslednej zmene
608 933,00
573 992,12
94,26 %
Z rozpočtovaných beţných výdavkov 608 933,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 573 992,12 EUR, čo predstavuje 94,26 % čerpanie.
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Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2020
0,00

% čerpania
-

Finančné operácie výdavkové
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
0,00
0,00

% čerpania
-

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

1 290 452,11

z toho : beţné príjmy obce

1 235 223,45

beţné príjmy RO

55 228,66

Beţné výdavky spolu

1 228 409,99

z toho : beţné výdavky obce

654 417,87

beţné výdavky RO
Bežný rozpočet

573 992,12
PREBYTOK

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

62 042,12
389 367,37
389 367,37

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

57 603,29

z toho : kapitálové výdavky obce

57 603,29

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

0,00
PREBYTOK

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku HČ
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

331 764,08
393 806,20
381 255,59
12 550,61

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

12,00

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

14,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku HČ
Upravené hospodárenie obce

-2,00
1 679 819,48
1 286 013,28
393 806,20
381 255,59
12 550,61

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID - 19.
Prebytok rozpočtu v sume 393 806,20 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 381 192,94 EUR navrhujeme pouţiť
na:
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- tvorbu rezervného fondu
12 550,61 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 peňaţných 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 7 681,40 EUR, a to na :
na stravné v sume
3 956,40 EUR
za lyţiarsky kurz v sume
1 025,00 EUR
na školu v prírode v sume 2 700,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 373 574,19 EUR, a to na :
- výstavba Zberného dvora – refundované výdavky (ako cudzie zdroje) na stavbu
realizovanú pred rokom 2020 v sume 373 574,19 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme
tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške

12 550,61 EUR.

Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - pouţitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 241 zo dňa 21. 12. 2020 na výdavky
súvisiace rekonštrukciou kultúrneho domu
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
23 534,52

1 417,40

13 379,25
11 572,67

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a pouţitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1,05 % (zmena na 1,2 %)
- povinný prídel %
Úbytky - závodné stravovanie
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
303,84
725,01
1 211,6
1 852,68
387,77

5. 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

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
2 491 912,72
2 377 219,88
2 361 082,49
2 209 855,06
0,00
2 034 459,70
326 622,79

0,00
1 883 232,27
326 622,79
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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

130 029,17

167 364,82

0,00
3 063,79
0,00
59 697,32
65 431,13
0,00
1 836,93
801,06

0,00
15 056,47
0,00
54 543,93
95 927,49
0,00
1 836,93
0,00

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
2 491 912,72
2 377 219,88
1 094 944,57
1 532 499,99
0,00
0,00
1 532 499,99
456 391,67

0,00
0,00
1 094 944,57
63 406,24

600,00
8,80
1 699,22
72 603,65
381 480,00
940 576,48

600,00
6,00
1 572,37
35 329,87
25 898,00
781 313,65

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 (NFV)
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
- rezervy
Záväzky spolu k 31.12.2020

3 919,80
18 791,75
10 423,06
2 195,26
25 898,00
0,00
0,00
0,00
600,00
61 827,87

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

3 919,80
18 791,75
10 423,06
2 195,26
25 898,00
0,00
0,00
0,00
600,00
61 827,87

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

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

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., môţe na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
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a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných beţných 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 beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka zníţených 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
z toho::
- skutočné beţné príjmy obce
- skutočné beţné príjmy ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda Veľké Ludince
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 bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020**

1 123 175,28
50 277,47
1 173 452,75
0,00
25 898,00
0,00
0,00
0,00
25 898,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 898,00

Zostatok istiny k 31.12.2020**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. a)

25 898,00

1 173 452,75

2,21 %

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
z toho:
- skutočné beţné príjmy obce
- skutočné beţné príjmy ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda Veľké Ludince
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

Suma v EUR

1 123 175,28
50 277,47
1 173 452,75

418 271,55
102 141,53
520 413,08
653 039,67

0,00
0,00
0,00
0,00
1 105,03
0,00
0,00
0,00
1 105,03
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Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

1 105,03

653 039,67

0,17 %

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

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. 1/2012 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia
COVID - 19. Dotácie boli krátené oproti pôvodnému zámeru o 60,81 % čo malo negatívny vplyv
na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie
- bežné výdavky na podporu športu a spol. života

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-2-

Telovýchovná jednota Druţstevník

5 000,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

5 000,00

0,00

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2020.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

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
pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
12 550,61 EUR.
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