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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 14.12.2019 uznesením č. 113/2019
Rozpočet bol zmenený štyri-krát:
- prvá zmena schválená dňa 07.05.2020 uznesením č. 138/2020
- druhá zmena schválená dňa 31.7.2020 starostkou obce
- tretia zmena schválená dňa 04.09.2020 uznesením č. 163/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 30.12.2020 starostkou obce

Rozpočet obce k 31.12.2020

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

796 632,00

1 173 137,00

1 098 217,41

94

695 132,00
1 500,00
100 000,00

793 902,00
167 351,00
211 884,00

729 145,29
167 348,76
201 723,36

92
100
95

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

796 632,00

1 173 137,00

1 001 173,96

85

664 870,00
104 850,00
26 912,00

803 224,00
337 730,00
32 183,00

657 735,25
311 257,47
32 181,24

82
92
100

Rozpočtové
hospodárenie obce

97 043,45
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 173 137,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 098 217,41

94

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 173 137,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 1 098 217,41 EUR, čo predstavuje 94 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
793 902,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

729 145,29

92

Z rozpočtovaných bežných príjmov 793 902,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
729 145,29 EUR, čo predstavuje 92 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
445 804,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

445 601,76

100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 394 929 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 394 928,06 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19 bola krátená o sumu 21 791 € EUR (zdroj MF SR).
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 23407,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 23210,10 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15 806,36 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 7 403,74 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
23 203,17 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 6,93 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 223,74 EUR.
Daň za psa 646 Eur
Daň za užívanie verejného priestranstva 0 Eur
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 26 817,60
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
154 561,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

91 884,35

59
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 154 561,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 91 884,35 EUR,
čo je 59 % plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjem z podnikateľskej činnosti v sume 36 569,81 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov a z prenájmu
v sume 17 635,66 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3198,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3197,50 EUR, čo je
100 % plnenie. Za poplatky za porušenie predpisov obec zinkasovala 2128,00 EUR.
Cintorínske poplatky 1265 EUR
Poplatky opatrovaných 214 EUR
Poplatok za novú popolnicu 190 EUR
Poplatok za réžiu ŠJ 6364,92 EUR
Príjem za prefocovanie, vyhlasovanie v MR a poškodené učebnice ZŠ 254,24
c) iné nedaňové príjmy:
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované poplatky za školské zariadenia a stravné, náhrady
poistného plnenia a príjmy z účtov finančného hospodárenia a náhradu škody za lesy podľa
zmluvy s Ministerstvom obrany.
Z rozpočtovaných 5450 Eur za poplatok za školské zariadenia bol skutočný príjem 3968 EUR,
čo predstavuje 73 % plnenie. Príjem za stravné predstavuje 5752,24 EUR, náhrady poistného
plnenia 1769,45 EUR, náhrada škody 12 552 EUR, z účtov finančného hospodárenia 1,53 EUR.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 193 537,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
191659,18 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie
DPO SR
Štatistický úrad
Okresný úrad,
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
OORC
Príspevok od iných subjektov

Suma v EUR
3 000,00
723,64
2 520,00
910,48
8 227,20
890,46
157,14
151 423,00
1 601,51
47,39
104,20
362,01
21,20
100,00
3298,50

Účel
Dobrovoľná požiarna ochrana
Miera separovanosti
SODB 21
Voľby
Dotácia k stravovacím návykom
Podpora zamestnanosti ESF
Podpora zamestnanosti ŠR
Školstvo – prenesený výkon
Stavebný úrad – prenesený výkon
Cestná doprava
Životné prostredie
Register obyvateľov
Register adries
Príspevok na kult.akcie
Príspevok na kult.akcie + ihrisko
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V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
Európsky sociálny fond
Štátny rozpočet
Okresný úrad, odbor
riadenia

krízového

Suma v EUR
Účel
9753,24 Mzdy v MŠ
1721,16 Mzdy v MŠ
6978,05 Refundácia COVID

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
167 351,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

167 348,76

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 167 351,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 167 348,76 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Všetky kapitálové príjmy boli prijaté granty a transfery.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Enviromentálny fond
Enviromentálny fond
Ministerstvo vnútra
DM-drogerie markt

Suma v EUR
69 997,14
84 587,56
11 264,06
1 500,00

Účel
Triedený zber
Zateplenie KD
Vybudovanie hasičskej zbrojnice
Zelená oáza

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
211 884,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

201 723,36

95

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 211 884,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 201 723,36 EUR, čo predstavuje 95 % 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 21791,00 EUR schválená obecným
zastupiteľstva dňa 23.10.2020 uznesením č. 184/2020.
Uzneseniami obecného zastupiteľstva č. 183/2020, 162/2020, 148/2020 a 138/2020 bolo
schválené použitie rezervného fondu- plnenie v sume 28282,05 EUR. V roku 2020 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na opravu kúrenia v ZŠ v sume 18 373,00 EUR
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-

nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 1 317,16 EUR
nevyčerpané prostriedky z prijatého úveru v sume 90 436,88 EUR
nevyčerpané prostriedky z dotácie Úradu vlády na Multifunkčné ihrisko v sume
37 000,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 246,79 EUR
- nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov v sume 892,70 EUR
- nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti v sume 3113,78 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
V roku 2020 bola prijatá finančná zábezpeka za byt vo výške 270 EUR.
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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
1 173 137,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

1 001 173,96

85

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 173 137,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2020
v sume 1 001 173,96 EUR, čo predstavuje 85 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
803 224,00

Skutočnosť k 31.12.2020

657 735,25

% čerpania

82

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 803 224,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 657 735,25 EUR, čo predstavuje 82 % 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 350 446,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
293 272,57 EUR, čo je 84 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
podnikateľskej činnosti, opatrovateľskej služby, základnej a materskej školy a školského klubu,
školskej jedálne.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 127 389,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
114 813,15 EUR, čo je 90 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 298 268,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 226 226,96
EUR, čo je 76 % 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 25 014,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2020 v sume
21 316,56 EUR, čo predstavuje 85 % čerpanie. Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020
ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 2 107,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
2 106,01 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
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2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
337 730,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

311 257,47

92

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 337 730,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 311 257,47 EUR, čo predstavuje 92 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výstavba multifunkčného ihriska
Z rozpočtovaných 64 945,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020
predstavuje 79 % čerpanie.
b) Zateplenie KD a OCU
Z rozpočtovaných 93 345,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020
predstavuje 100 % čerpanie.
c) Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Z rozpočtovaných 40 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020
predstavuje 95 % čerpanie.
d) Dokončenie prízemia Polyfunkčného domu
Z rozpočtovaných 60 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020
predstavuje 88 % čerpanie.
e) Zakúpenie traktora s prívesom – triedený zber v obci Ďurčiná
Z rozpočtovaných 73 683,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020
predstavuje 100 % čerpanie.

51 408,82 EUR, čo
93 343,84 EUR, čo
37 808,88 EUR, čo
52 628,00 EUR, čo
73 681,20 EUR, čo

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
2020 po poslednej zmene
32 183,00
32 181,24
100
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 32 183,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 32 181,24 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 26 913,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 26 911,24 EUR, čo predstavuje
100 %.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v
EUR

Bežné príjmy spolu

729 145,29

Bežné výdavky spolu

657 735,25

Bežný rozpočet

71 410,04

Kapitálové príjmy spolu

167 348,76

Kapitálové výdavky spolu

311 257,47

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Úprava schodku PČ
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB
Rozdiel finančných operácií

-143 908,71
-72 498,67
0,00
-3 144,05
-75 642,72
201 453,36
270,00
31 911,24
270,00

169 542,12

Príjmy spolu

1 098 217,51

Výdavky spolu

1 001 173,96

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/

97 043,55
-20 053,01

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ

-3 144,05

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver

-9 563,12

Upravené hospodárenie obce

64 283,37

Prebytok rozpočtu v sume 64 283,37 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, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
64 283,37 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
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tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, sa z prebytku vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4 280,80 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 500 EUR
- stravné pre deti v Dotácia k stravovacím návykom 2169,60 EUR
- dotácia SODB 21 vo výške 1 511,20 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky – Vybudovanie
hasičskej zbrojnice vo výške 11 264,06 EUR.
c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov podľa ustanovenia § 5 ods. 3
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1 148,50 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v sume 38,00 EUR
e) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 398,50 EUR
f) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 886,56 EUR,
g) .....
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4. 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 - uznesenie č. 138/2020 zo dňa
07.05.2020
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 138/2020 zo dňa 07.05.2020 obstaranie
vyrozumievacieho modulu Florian
- uznesenie č. 162/2020 zo dňa 04.09.2020 spoluúčasť obstaranie
traktora
- uznesenie č. 162/2020 zo dňa 04.09.2020 obstaranie
multifunkčné ihrisko spoluúčasť
- uznesenie č. 162/2020 zo dňa 04.09.2020 obstaranie
spoluúčasť zateplenie KD
- uznesenie č. 183/2020 zo dňa 23.10.2020 obstaranie
komposterov

Suma v EUR
28 558,17
51 718,23
2 300,00
3 684,06
7 764,16
8 756,28
5 777,55

28 282,05
Spolu
KZ k 31.12.2020

51 994,35
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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

Suma v EUR
336.53
2 982,60

Úbytky - stravovanie
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

553,01
2 169.00
597,12

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p...
Fond opráv PD
Prevod FO k 01.01.2020

Účel

tvorba za rok 2020

Spolu

Suma v Eur
5 354,90
806,16

6 161,06

Použitie Fondu opráv:
Pokladničné doklady
DF2020/441 Jozef Putyra
DF2020/113 Unistav
P1/63
DF2020/521 - AVM
DF2020/547 Peter Ďurčanský
Spolu

maľovanie spoločných priestorov
v PD
revízie komínov
strecha oprava
spoločné priestory - dokončenie
revízia núdzového osvetlenia

vývoz odpad.vôd

Konečný zostatok k 31.12.2020
Fond opráv bytovka ZŠ
Prevod FO k 01.01.2020

4 485,92
Účel

tvorba za rok 2020

Spolu

357,98
100,00
434,40
650,76
60,00
72,00
1 675,14

Suma v Eur
80,40
80,40
160,80

Použitie Fondu opráv:
Spolu
Konečný zostatok k 31.12.2020

0,00
0,00
160,80
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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
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
3 794 187,38
3 630 679,11
3 593 316,30
3 353 065,83
11 672,00
3 173 850,71
167 543,12
277 165,51

7 798,16
3 412 975,02
172 543,12
199 755,21

1 096,41
0
4 161,08
446,31
271 461,71
0
0
447,77

9 628,46
0
0
1 795,18
188 331,57
0
0
1 115,87

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
3 794 187,38
3 630 679,11
2 581 790,14
2 508 804,62
0
0
2 508 804,62
391 935,92

0
0
2 581 790,14
336 332,38

7 900,00
85 373,00
150 763,90
47 893,52
100 005,50
729 938,57

1 400,00
45 444,86
134 334,73
53 361,83
101 790,96
876 064,86
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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
- Prijatá finančná výpomoc od sub.VS
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

4 799,24
19 878,43
13 494,47

4 799,24
19 878,43
13 494,47

4 279,17

4 279,17

79 999,96

79 999,96

21 791,00
144 242,27

21 791,00
144 242,27

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

SLSP, a. s.

Účel

Dokončenie PD,
Verejné osvetlenie

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

100 000,00

20 000,04

609,21

79 999,96

Rok
splatnosti

2023

Obec uzatvorila v roku 2019 Zmluvu o úvere so Slovenskou sporiteľňou. Úver s dobou
splatnosti do r. 2023, s mesačnými splátkami istiny aj úrokov sa začal splácať v roku 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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
z toho::
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- 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:

Suma v EUR

740 712,55
79 999,96
0
21 791,00
0
0
133 737,61
0
235 528,57
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- 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*

133 737,61
0
0
133 737,61
101 790,96

Zostatok istiny k 31.12.2020**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. a)

101 790,96

740 712,55

13,74%

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

740 712,55

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
z toho:
Bežné príjmy obce upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- účelovo určené peňažné dary

182 433,53
172 202,44
5 443,12
0
4 787,97

Spolu bežné príjmy obce účelovo určené k 31.12.2019
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*
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 31.12.2019**

182 433,53
558 279,02

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**
14 662,70

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*
558 279,02

0
12 988,05
0
0
0
0
1 674,65
0
14 662,70
§ 17 ods.6 písm. b)

2,63 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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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. 6/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce - 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 neboli poskytnuté v predpokladanej výške, keďže neprebiehali ani
športové ani kultúrne akcie.
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie

Suma schválených
finančných
prostriedkov

-1-

-2-

Dotácia na prerozdelenie
Futbalový klub
OZ Javoriny
OZ Včelári z rajeckej doliny

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

5 000,00
1 750,00
0,00
100,00
3 150,00

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2019
o dotáciách.
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia Okresného úradu Žilina
Číslo živnostenského registra: 511-18999. Predmetom podnikania je:
- Obchodná činnosť v rozsahu voľných činností
- Prípravné práce k realizácii stavby – nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami
s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vodidla .
V roku 2020 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
37 128,79 EUR
Celkové výnosy
33 984,74 EUR
Hospodársky výsledok - strata
-3 144,05 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa sledujú sa na samostatnom rozpočtovom účte.
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
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 založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

Služby obce Ďurčiná

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

5 000,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

5 000,00

0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1OU-odbor školstva
OU-stavebný odbor
OU-odbor ces.dopravy
OU-odbor ŽP
OU-register obyvateľ.
OU- reg.adries
DPO Bratislava
OU-odbor organizač.
UPSVaR Žilina
Dotácia Výchova
k stravovacím návykom
SR - Štatistický úrad
Ministerstvo vnútra
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Žilina
Ministerstvo vnútra

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Bežné výdavky – školstvo
Bežné výdavky- stavebný úrad
Bežné výdavky–stavebný úrad
Bežné výdavky–
život.prostredie
Bežné výdavky – register
obyvateľov
Bežné výdavky – register
adries
Bežné výdavky – požiarna
ochrana
Bežné výdavky - voľby
Bežné výdavky – podpora
zamest.
Bežné výdavky – stravovanie
ZŠ/MŠ
Sčítanie obyvateľov, domov a
bytov
Dotácia na kap.výdavky –
Has.zbrojnica
Dotácia – Prvá pomoc COVIDmaterské školy
COVID – refundácia nákladov

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

151 423,00
1 601,51
47,39
104,20

150 923,00
1 601,51
47,39
104,20

500,00
0
0
0

362,01

362,01

0

21,20

21,20

0

3 000,00

3 000,00

0

910,48
1 047,60

910,48
1 047,60

0
0

11 834,40

9 664,80

2 169,60

2 520,00

1 008,80

1 511,20

11 264,06

0

11 264,06

11 474,40

11 474,40

0

6 798.05

6 798.05

0

-5-
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

-4-

-4-
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nemá programový rozpočet.
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