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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 schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2019 uznesením č.43/2019 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 31.07.2020  uznesením č.21a.,/2020 

- druhá zmena  schválená dňa 11.12.2020  uznesením č.37/2020 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 238 585,00 351 199,00 

z toho :   

Bežné príjmy 237 885,00 279 115,00 

Kapitálové príjmy 0,00 42 480,00 

Finančné príjmy 700,00 29 604,00 

Výdavky celkom 238 585,00 351 199,00 

z toho :   

Bežné výdavky 238 585,00 290 191,00 

Kapitálové výdavky 0,00 61 008,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 

 

 

2.  Rozbor plnenia príjmov za rok 2020  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

351 199,00 348 959,20 99,36 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 351 199,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume    

348 959,20 EUR, čo predstavuje  99,36 % plnenie.  
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1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

279 115,00 276 875,22 99,20 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 279 115,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume   

276 875,22 EUR, čo predstavuje 99,20 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

170 205,00 168 835,82 99,19 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 149 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 148 035,47 EUR, čo predstavuje 

plnenie na  99,35 %.  

V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID - 19 bola krátená,  čo predstavuje sumu 8 171,- EUR. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných  15 040,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 15 013,51 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 99,82% . Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10 877,15  EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 4 099,70 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 36,66 EUR.  

K 31.12.2020. 

 

Daň za psa   
Z rozpočtovaných 545,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 500,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 91,74 %.  

 

Daň za ubytovanie 

Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 184,45 EUR, čo 

predstavuje plnenie na  92,22%. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 5 400,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5 102,39 EUR, čo 

predstavuje plnenie na  94,49%.  

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

22 810,00 22 134,76 97,03 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 8 290,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7 657,63 EUR, čo je 

92,36 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 884,35 

EUR , príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 6 773,28 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 
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Z rozpočtovaných 13 520,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 13 472,52 EUR, čo je 

99,64 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dodávky pitnej vody v sume,z ostatných / 

kosenie, užívanie traktora, vyhlásenie v rozhlase, atď./ a správnych poplatkov  a príjem za 

stravné v sume 3 592,16 EUR. 

 

c)  iné  nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1 000,00 1 004,61 100,46 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov v sume 1 000,00 EUR, bol skutočný príjem vo 

výške  1 004,61  EUR, čo predstavuje  100,46 % plnenie.  

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

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov v sume 86 100,00  EUR bol skutočný príjem vo výške   

85 904,64 EUR, čo predstavuje  99,84 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad BB – odbor školstva 53 746,00 Normatívne FP pre ZŠ 

Okresný úrad BB – odbor školstva 407,00 Výchovno-vzdelávací proces MŠ 

Okresný úrad BB – odbor školstva 576,00 Vzdelávacie poukazy 

Okresný úrad BB – odbor školstva 440,30 Učebnice pre žiakov 

Ministerstvo vnútra SR 18,00 Register adries 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 99,60 Školské potreby 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 3 464,40 Stravné v HN 

Ministerstvo vnútra SR 978,14 Voľby parlamentné 

Ministerstvo vnútra SR 199,98 Odmena CO skladníka 

Ministerstvo vnútra SR 601,98 Covid 

Ministerstvo vnútra SR 156,75 Hlásenie pobytu – REGOB 

Okrasný úrad ŽP Banská Bystrica 45,12 Životné prostredie 

Ministerstvo vnútra  1 544,00 Sčitanie budov 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 20 681,05  §54,§52 

Ministerstvo vnútra SR 50,00 Sociálne znevýhodnené deti 

Okresný úrad-odbor školstva 141,60 Dopravné ZŠ 

Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. 20,52 Cestná doprava 

   

 

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

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID -19: 

- Ministerstvo vnútra SR      v sume  601,98 €  

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

42 480,00 42 480,12 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 42 480,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 42 480,12 EUR, čo predstavuje  100% plnenie.  
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Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 500,00 EUR, čo 

predstavuje 100  % plnenie. 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 41 980,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 41 980,12 EUR, čo 

predstavuje  100 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo výstavby 30 000,00 Rekonštrukcia zdravotného 

strediska 

VÚC 5 000,00 Náučný chodník 

Bethlen Gábor Alapítvány 6 980,12 Výmena okien na KD 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

29 604,00 29 603,86 99,99 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 29 604,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 29 603,86 EUR, čo predstavuje  99,99 % plnenie.  

 

V roku 2020 bol prijatý úver v sume 8 171,00 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa 

23.09.2020 uznesením č.28/2020 na kompenzáciu výpadku daní z príjmov fyzických osôb v roku 

2020 v dôsledku pandémie Covid-19. 

V roku 2020 boli použité: 

Nevyčerpané prostriedky z Bethlen Alapítvány na rekonštrukciu MŠ vo výške 19 788,45 EUR, 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1 214,60  EUR 

- nevyčerpané prostriedky z sociálneho fondu v sume 318,93  EUR 

- Nevyčerpané finančné prostriedky školskej jedálne v sume 50,88 EUR.    

 

 

  

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

351 199,00 271 826,89 77,40 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 351 199,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 271 826,89 EUR, čo predstavuje  77,40 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

290 191,00 240 817,56 82,98 
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 290 191,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 240 817,56  EUR, čo predstavuje  82,98 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu 

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania / 610 / 

Z rozpočtovaných výdavkov 129 729,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume  112 

387,13 EUR, čo je 86,63 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mzdové 

prostriedky pracovníkov prijatých do zamestnania cez UPSVaR /§52,§54/ a mzdové prostriedky 

pracovníkov školstva / ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD /. 

  

Poistné a príspevok do poisťovní  / 620 / 

Z rozpočtovaných výdavkov 51 178,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

39 462,99 EUR, čo je  77,10 % čerpanie.  

 

Tovary a služby / 630 / 

Z rozpočtovaných výdavkov 107 034,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

87 166,14 EUR, čo je  81,43% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk / OcÚ, 

ZŠ, MŠ, ŠJ / ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, palivá, poštovné, 

telekomunikačné služby, reprezentačné, potraviny v ŠJ, poistenie, knihy, časopisy, čistiace 

prostriedky, kancelárske potreby, prídel do sociálneho fondu, softvér, všeobecný materiál, 

rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. 

  

Bežné transfery / 640 / 

Z rozpočtovaných výdavkov 2 250,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

1 801,30  EUR, čo predstavuje  80,04 % čerpanie. Ide o výdavky na členské príspevky a náhrady  

PN. 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

61 008,00 31 009,33 50,82 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 61 008,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 31 009,33  EUR, čo predstavuje  50,82 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) vypracovanie projektovej dokumentácie 

Z rozpočtovaných  1 800,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 800,00 EUR, 

čo predstavuje 100 % čerpanie.  

b) výstavba náučného chodníka 

Z rozpočtovaných 6 353,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 6 353,76 EUR, 

čo predstavuje 100 % čerpanie. 

c) výmena okien na kultúrnom dome 

Z rozpočtovaných 6 980,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 6 980,12 EUR, 

čo predstavuje 100 % čerpanie.  

d) Rekonštrukcia a modernizácia MŠ 

Z rozpočtovaných 15 875,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 15 875,45 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. 
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3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0,00 0,00 0 

 

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 276 875,22 

Bežné výdavky spolu 240 817,56 

Bežný rozpočet +36 057,66 

  
Kapitálové  príjmy spolu 42 480,12 

Kapitálové  výdavky spolu 31 009,33 

Kapitálový rozpočet  +11 470,79 

  
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 47 528,45 
Vylúčenie z prebytku /Soc. Fond,stravné HN,dopravné ZŠ,školská 

jedáleň,Zdravotné stredisko/ 
33 420,40 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 14 108,05 

Príjmové finančné operácie  29 603,86 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií +29 603,86 

  
PRÍJMY SPOLU   348 959,20 

VÝDAVKY SPOLU 271 826,89 

Hospodárenie obce  77 132,31 
Vylúčenie z prebytku 33 420,40 

Upravené hospodárenie obce 43 711,91 

  

Prebytok rozpočtu v sume 47 528,45 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 33 420,40 EUR  navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu 14 108,05 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 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  1738,00 EUR, a to na :  

- dopravné v sume                                           10,00 EUR 

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume  1 728,00 EUR  

b) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom 

fonde  v sume  636,92 EUR, 
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c) nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu zdravotného strediska v sume 

30 000,00 EUR, 

d) 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 115,48 EUR, 

e) zábezpeka za obecné byty v sume 930,00 EUR, 

 

Zostatok finančných operácií v sume 29 603,86  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 29 603,86 EUR, navrhujeme použiť na : 

f) tvorbu rezervného fondu 29 603,86 EUR  

 

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

43 711,91 EUR. 

  

5. Tvorba a použitie prostriedkov 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  35 583,39 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

37 237,75 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.     zo dňa        

   

 

KZ k 31.12.2020 72 821,14 

 

Peňažný fond 

Obec nevytvára peňažný fond. 

 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 378,93 

Prírastky - povinný prídel -     1   %                     

1 123,00 

Úbytky   - závodné stravovanie                         865,01 

               - pitný režim                

               - ostatné úbytky                                                                             

                                                              

KZ k 31.12.2020    636,92 
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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 1 235 841,95 1 292 844,77 

Neobežný majetok spolu 1 132 546,47 1 136 310,69 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 1 029 322,47 1 033 086,69 
Dlhodobý finančný majetok 103 224,00 103 224,00 

Obežný majetok spolu 102 487,65 155 539,90 
z toho :   
Zásoby 514,19 331,99 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  8 663,53 5 254,46 
Finančné účty  93 309,93 149 953,45 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  807,83 994,18 

 

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 1 235 841,95 1 292 844,77 

Vlastné imanie  815 953,83 829 375,90 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  815 953,83 829 375,90 

Záväzky 36 711,04 59 151,22 
z toho :   
Rezervy  456,000 912,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 214,60 31 738,00 
Dlhodobé záväzky 1 308,93 636,92 
Krátkodobé záväzky 33 731,51 17 693,30 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 8 171,00 

Časové rozlíšenie 383 177,08 404 317,65 

 

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 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 706,75 706,75 0,00 

- zamestnancom 7 616,70 7 616,70 0,00 

- poisťovniam  6 097,96 6 097,96 0,00 

- daňovému úradu 1 479,06 1 479,06 0,00 

- subjektom mimo verejnej správy 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky/preddavy,iné záv./ 1 792,83 1 792,83 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2020 17 693,30 17 693,30 0,00 
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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 

 

MF SR Návrat.fin.výp. 8 171,00 0,00 0,00 8 171,00 2027 

       

 

Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu s ministerstvom financií na prijatie návratnej finančnej 

výpomoci kvôli výpadku finančných prostriedkov z príjmu daní fyzických osôb v dôsledku 

pandémie Covid-19. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2027. 

 

8. 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 žiadne dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - 

podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel.  

 

9. 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 

 

Obec v roku 2020  neprijala ani neposkytla žiadne granty,transfery,dotácie zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám.  

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo,  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Okresný úrad 

BB – odbor 

školstva 

Normatívne FP pre ZŠ 53 746,00 53 746,00 0,00 

Okresný úrad 

BB – odbor 

školstva 

Výchovno-vzdelávací proces MŠ 407,00 407,00 0,00 

Okresný úrad 

BB – odbor 

školstva 

Vzdelávacie poukazy 576,00 576,00 0,00 
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Okresný úrad 

BB – odbor 

školstva 

Učebnice pre žiakov  440,30 440,30 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Register adries 18,00 18,00 0,00 

Úrad práce 

sociálnych 

vecí a rodiny 

Školské potreby 99,60 99,60 0,00 

Úrad práce 

sociálnych 

vecí a rodiny 

Stravné v HN 3 464,40 1 736,40 1 728,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Voľby parlamentné 978,14 978,14 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Odmena CO skladníka 199,98 199,98 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Covid 601,98 601,98 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Hlásenie pobytu – REGOB 156,75 156,75 0,00 

Okrasný úrad 

ŽP Banská 

Bystrica 

Životné prostredie 45,12 45,12 0,00 

Ministerstvo 

vnútra  

Sčítanie budov 1 544,00 1 544,00 0,00 

Úrad práce 

sociálnych 

vecí a rodiny 

 §54,§52 20 681,05 20 681,05 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Sociálne znevýhodnené deti 50,00 50,00 0,00 

Okresný 

úrad-odbor 

školstva 

Dopravné ZŠ 141,60 131,60 10,00 

Ministerstvo 

dopravy, 

výstavby 

a reg. 

Cestná doprava 20,52 20,52 0,00 

     

Min.výstavby Rekonštrukcia zdravotného strediska 30 000,00 0,00 30 000,00 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

     Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

    Obec v roku 2020 neprijala ani neposkytla žiadne granty a dotácie od iných obcí. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

 
 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Náučný chodník 5 000,00 5 000,00 0,00 
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10. Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu 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               43 711,91 EUR. 

 

 

 


