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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie 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  vyrovnaný. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením č.30/2019 

Rozpočet bol zmenený dva krát:  

- prvá  zmena  schválená dňa 09.09.2020 uznesením č. 55/2020- úprava k 30.06.2020 

- druhá zmena schválená dňa 14.12.2020 uznesením č. 67/2020- úprava k 31.12.2020 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020 

 

 

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 248 000 314 129 314 127,12 99,99 

z toho :     

Bežné príjmy 248 000 293 548 293 546,12 99,99 

Kapitálové príjmy 0 9 000 9 000 100 

Finančné príjmy 0 11 581 11 581 100 

Výdavky celkom 248 000 286 225 282 965,33 98,86 

z toho :     

Bežné výdavky 248 000 275 890 272 630,33 98,82 

Kapitálové výdavky 0 10 335 10 335 100 

Finančné výdavky 0 0 0 0 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 

 
Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

314 129 314 127,12 100 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 314 129 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

314 127,12 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

293 548 293 546,12 100 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 293 548 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume  

293 546,12 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

212 907 212 907,72 100 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 200 575 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 200 575,05 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100  %.  

Výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19 

bola krátená o 3,25 % čo predstavuje sumu 6 697 EUR. 

 

Daň z nehnuteľností  

Z rozpočtovaných 12 332 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 12 332,67 EUR, čo je 

100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 524,12 EUR, dane zo stavieb boli v sume 

3 953,95 EUR a dane z bytov boli v sume 35,80 EUR.  

Daň za psa  - príjmy boli v sume 818,80 EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

60 919 60 918,16 100 

 

Komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Poplatok za komunálny odpad – príjmy boli v sume 8 277,55 EUR čo je 100 % plnenie 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 3 645 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 644,68 EUR, čo je 

100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov a budov.  
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky, za vodné-stočné, MR, školné MŠ, za stravné. 

Z rozpočtovaných 48 996 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 48 995,93 EUR, čo je  

100  % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

471 468,36 99,44 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 471 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 468,36 EUR, čo predstavuje 99,44  % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a iné príjmy.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

19 251 19 251,88 100 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 19 251 EUR bol skutočný príjem vo výške 19 251,88 

EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

OU školstva Dotácia na predškolskú výchovu BV 983 

MV SR Dotácia na voľby  846,82 

MCDaPK Dotácia na pozemné komunikácie  26,87 

MŽP Dotácia na životné prostredie  59,09 

MV SR Dotácia na register adries  42 

MV SR Dotácia – register obyvateľov 205,26 

UPSVaR  Dotácia HN stravné 1 411,20 

Štatistický úrad Dotácia –sčítanie domov a bytov 1860 

MŽP Geoterm – prieskumné územie 229,93 

DHO BA 
Dotácia materiálno-technické vybavenie 

DHZ 
3 000  

 

Granty a transfery, ktoré boli účelovo učené - boli použité v súlade s ich účelom. 

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID - 19 : 
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Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

MV SR Dotácia-COVID 3 037,92 

UPSVaR Dotácia na udržanie zamestnanosti MŠ 7 549,79 

Sociálna poisťovňa Dotácia – zníženie odvodov 1 671,47 

Obci boli poskytnuté finančné prostriedky na refundáciu nákladov na ochranné prostriedky 

a dezinfekčné prostriedky (ochranné rúška, ochranné rukavice, dávkovače), dezinfekčné stojany 

v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID – 19, poskytnutá dotácia na udržanie 

zamestnanosti MŠ- refundácia miezd za marec/jún a zníženie sociálnych odvodov zamestnancov 

MŠ za mesiac apríl/2020 . 

 

2. Kapitálové príjmy:  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

9 000 9 000 100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 9 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume  

9 000 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Fyzická osoba 9 000 nákup pozemku 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

11 581 11 581 100 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 11 581 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 11 581 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MF SR 11 071 bežné výdavky 

UPSVaR 510 HN stravné 2019 - vtratka do ŠR 

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR(Zmluva 18/2020/05.11.2020) zo 

štátnych finančných aktív na výkon  samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku 

dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19vo výške 11 071 € 

schválená obecným zastupiteľstva dňa 23.10.2020, uznesením č. 61/2020. 

Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne a začne sa splácať v roku 2024 

do roku 2027. 

Poskytovateľ  

návratnej 

výpomoci 

Druh prijatej 

návratnej 

výpomoci 

/krátkodobá, 

dlhodobá/ 

Účel  

použitia 

Dátum 

splatnosti 

Výška 

prijatej 

návratnej 

výpomoci 

k 31.12.2020 

Výška 

prijatej 

návratnej 

výpomoci 

k 31.12.2019 

MF SR Dlhodobá Bežné 2027 11 071 0 
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výdavky 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 
 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

286 225 282 965,33 98,86 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 286 225 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 282 965,33 EUR, čo predstavuje  98,86 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

275 890 272 630,33 98,82 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 275 890 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 v sume 

272 630,33 EUR, čo predstavuje  98,82 % 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 87 009 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 86 299,17 EUR, čo 

je 99,18 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, materskej školy, dotácia 

na predškolskú výchovu, evidenciu obyvateľov, zabezpečenie volieb. 

 
                                                                                                  Rozpočet   Skutočnosť  %čerpanie  

0111 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 

    49 193  48 819,42   99,24 

0160 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 

    45  45,00 100,00 

09111 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 

    37 771  37 434,75   99,11 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 30 749 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 30 653,46 EUR, čo 

je 99,69 % čerpanie. Patrí sem zdravotné, nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, 

poistenie v nezamestnanosti, poistenie do rezervného fondu a príspevok do doplnkových 

dôchodkových poisťovní za pracovníkov OcÚ, voľby a materskej školy. 

 
                                                                                              Rozpočet   Skutočnosť  %čerpanie  

0111 Poistné a príspevok do poisťovní     19 013,00  18 957,95   99,71 

0160 Poistné a príspevok do poisťovní     21,00  22,21 105,76 

09111 Poistné a príspevok do poisťovní     11 715,00  11 673,30  99,64 

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 155 477 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.20 v sume  153 095,70 EUR, čo 

je 98,47 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, MŠ, ako sú cestovné náhrady, energie, 

materiál, rutinná a štandardná údržba budov, verejného osvetlenia, údržba ciest, výdavky na 

požiarnu ochranu, odvoz TKO, výdavky na vodovod, kanalizáciu, výdavky na materiál a služby 

COVID 19, stravné HN a ostatné tovary, služby. 
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                                                                                                  Rozpočet   Skutočnosť  %čerpanie  

0111 Tovary a služby     44 504,00  43 169,09 97,00 

                                                  0160 Tovary a služby     781,00  779,61 99,82 

                                                  0320 Tovary a služby     4 080,00  3 868,98 94,83 

                                                  0451 Tovary a služby     4 718,00  4 615,56 97,83 

                                                  0510 Tovary a služby     11 200,00  11 183,26 99,85 

                                                  0520 Tovary a služby     26 395,00  26 257,61 99,48 

                                                  0540 Tovary a služby     180,00  178,68 99,27 

                                                  0630 Tovary a služby     32 413,00  32 304,63 99,67 

                                                  0640            Tovary a služby     10 000,00  9 841,04 98,41 

                                                  0830 Tovary a služby     3 18100  3 181,38 100,01 

                         09111 Tovary a služby     13 755,00  13 445,54 97,75 

                                                  1070 Tovary a služby     1 232,00  1 232,40 100,03 

                          0740         Tovary a služby                                                            3 038,00        3 037,92  100,00 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 2 655 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 582 EUR, čo 

predstavuje 97,25 % čerpanie. Ide o transfery na Spoločný úrad, transfery v rámci verejnej 

správy, transfery CVČ, transfery na nemocenské a členské príspevky. 

 
                                                                                                  Rozpočet   Skutočnosť  %čerpanie  

0111 Bežné transfery           2 655,00 

 

 2 582,00 97,25 

 

2) Kapitálové výdavky : 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

10 335 10 335 100 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 10 335 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020  

10 335 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  

Zaradenie pozemkov a to:  

Orná pôda p.č. 95/5 vo výške 321 Eur 

Záhrada p.č. 127/5 vo výške 9 000 Eur 

Kapitálový transfer obci Bidovce vo výške 1 334 Eur 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

3)Výdavkové finančné operácie: 

Neboli rozpočtované. 
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4.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2020 

  

Bežné  príjmy spolu 293 546,12 

  

Bežné výdavky spolu 272 630,33 

  

Bežný rozpočet 20 915,79 

Kapitálové  príjmy spolu 9 000 

  

Kapitálové  výdavky spolu 10 335 

  

Kapitálový rozpočet  - 1 335 

Prebytokok bežného a kapitálového rozpočtu 19 580,79 

Vylúčenie z prebytku  -2 533,80 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 17 046,99 

Príjmy z finančných operácií 11 581 

Výdavky z finančných operácií 0 

Rozdiel finančných operácií 11 581 

UPRAVENÝ PREBYTOK ROZPOČTU:                                     28 627,99 

PRÍJMY SPOLU   314 127,12 

VÝDAVKY SPOLU 282 965,33 

Hospodárenie obce  31 161,79 

Prebytok rozpočtu v sume 19 580,79 EUR zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky 

poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a podľa osobitných 

predpisov v sume 2 533,80 EUR; takto zistený prebytok v sume 17 046,99 EUR navrhujeme 

odviesť do rezervného fondu. 

 

V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely 

tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  

citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 688,80 EUR, a to na :  

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 688,80 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 1845 EUR, a to na :  

- sčítanie domov a bytov v sume 1 845 EUR 
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Zostatok finančných operácií v sume 11 581 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v sume navrhujeme odviesť do rezervného fondu       

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 

28 627,99 EUR.  

 
 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec tvorí 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 22 641,13 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  
4 894,16 

Úbytky   - použitie rezervného fondu  0 

KZ k 31.12.2020 27 535,29 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva – zabezpečuje ZO Valaliky. 

Sociálny fond Suma v EUR 

    

Prírastky - povinný prídel                 880,17 

Úbytky   - stravovanie                     188,50 

               - ostatné úbytky                                                152 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020  v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 555 792,71 570 608,87 

Neobežný majetok spolu 520 753,63 504 157,62 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 520 753,60 504 157,62 

Dlhodobý finančný majetok 0 0 

Obežný majetok spolu 34 715,69 65 939,85 

z toho :   

Zásoby 0 0 
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Zúčtovanie medzi subjektami VS 199,90 328,76 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  6 470,50 6 914,01 

Finančné účty  28 045,29 58 697,08 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  323,42 511,40 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 555 792,71 570 608,87 

Vlastné imanie  224 230,30 244 462,60 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  224 230,30 244 462,60 

Záväzky 17 752,19 32 356,61 

z toho :   

Rezervy  2 160 2 160 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 510 2 533,80 

Dlhodobé záväzky 0 0 

Krátkodobé záväzky 15 082,19 16 591,81 

Bankové úvery a výpomoci 0 11 071 

Časové rozlíšenie 331 810,22 293 789,66 

 

 

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 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 1 786,58 1 786,58 0 

- zamestnancom 6 584,01 6 584,01 0 

- poisťovniam  4 030,10 4 030,10 0 

- daňovému úradu 1 196,64 1 196,64 0 

- štátnemu rozpočtu 2 533,80 2 533,80 0 

- ostatné záväzky 2 994,48 2 994,48 0 

Záväzky spolu k 31.12.2020 19 125,61  0 
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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 

 

  0 0 0 0  

 

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR(Zmluva 18/2020/05.11.2020) 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 vo výške 11 071 €. 

Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne a začne sa splácať v roku 2024 

do roku 2027. 

 

Poskytovateľ  

návratnej 

výpomoci 

Druh prijatej 

návratnej 

výpomoci 

/krátkodobá, 

dlhodobá/ 

Účel  

použitia 

Dátum 

splatnosti 

Výška 

prijatej 

návratnej 

výpomoci 

k 31.12.2020 

Výška 

prijatej 

návratnej 

výpomoci 

k 31.12.2019 

MF SR Dlhodobá 
Bežné 

výdavky 
2027 11 071 0 

 

 

 

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 

z toho: 

 

- skutočné bežné príjmy obce  276 438,94 

Spolu bežné príjmy obce 31.12.2019* 276 438,94 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho: 11 071 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 11 071 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 11 071 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:   0 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 0 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020** 11 071 

 
Zostatok istiny k 31.12.2020** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

11 071 276 438,94 4 % 

 



 

 

13 

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

 

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 

z toho:  

 

- skutočné bežné príjmy obce  276 438,94 

Spolu bežné príjmy obce  31.12.2019 276 438,94 

  

Bežné príjmy obce upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 300,26 

- dotácie zo ŠR 9 501,52 

- účelovo určené peňažné dary  2 200,00 

Spolu bežné príjmy obce účelovo určené k 31.12.2019 12 001,78 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019* 264 437,16 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

0 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** 0 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2020** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

0 264 437,16 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 neposkytla dotácie.  

 

10. Podnikateľská činnosť   
Obec nemá podnikateľskú činnosť.  

 

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 zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

- Obec nemá rozpočtovú organizáciu 
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť  Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 

) 

 

 

- 5 - 

OU školstva Dotácia na predškolskú výchovu BV 983 983 0 

MV SR Dotácia na voľby BV 846,82 846,82 0 

MCDaPK 
Dotácia na pozemné komunikácie 

BV 
26,87 26,87 0 

MŽP Dotácia na životné prostredie BV 59,09 59,09 0 

MV SR Dotácia na  register adries BV 42 42 0 

MV SR Dotácia – register obyvateľov 205,26 205,26 0 

UPSVaR  Dotácia HN stravné 1 411,20 722,40 688,80 

MŽP Geoterm – prieskumné územie 229,93 229,93 0 

Štatistický úrad Dotácia –sčítanie domov a bytov 1 860 15 1 845 

MV SR Dotácia-COVID 3 037,92 3 037,92 0 

UPSVaR 
Dotácia na udržanie zamestnanosti 

MŠ 
7 549,79 7 549,79 

0 

Sociálna 

poisťovňa 

Dotácia – zníženie odvodov 
1 671,47 1 671,47 

0 

DHO BA 
Dotácia materiálno-technické 

vybavenie DHZ 
3 000  3 000  0 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom    
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť  Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 

) 

 

 

- 5 - 

0 0 0 0 0 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

Obec  Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov 
Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Obec Bidovce 2 157 1 828,24 328,76 

Mesto Košice 275 275 0 

CVČ Domka 125 125 0 

CVČ Rozhanovce 25 25 0 
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Obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie na  CVČ Domka, Rozhanovce a pre Mesto Košice, 

ktoré boli krátené z dôvodu nefunkčnosti organizácie. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

       Obec nemala poskytnutú dotáciu z rozpočtu VÚC. 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Obec podľa § 4 odst. 5 zákona 583/2004 Z.z.  zostavuje a predkladá rozpočet obce bez 

programovej štruktúry uznesenie č. 66/2020 zo dňa 14.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 


