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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 2019.
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 prebytkový. Bežný
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019
72/2019.

uznesením č.

Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 29.06.2020 uznesením č. 41/2020
- druhá zmena schválená dňa 15.12.2020 uznesením č. 69/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmové operácie
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

365000,00 €

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
390000,00 €

323000,00 €
42000,00 €
0
365000,00 €

335000,00 €
42000,00 €
13000,00 €
359500,00 €

323000,00 €
42000,00 €

347000,00 €
12500,00 €

0,00 €

30500,00 €

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
390000,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

407853,72

104,58 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 390000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 407853,72 EUR, čo predstavuje 104,58 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
335000,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

339013,25 €

101,20 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 335000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 339013,25 EUR, čo predstavuje 101,20 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
273900,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

278247,26 €

101,59 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 225000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 228921,81 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,74 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 35000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 36016,92 EUR,
čo predstavuje plnenie na102,91 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11013,40
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 24906,96 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume
96,56 EUR. Z uvedených príjmov bolo zinkasovaných 5019,67 EUR za nedoplatky DzN
z roku 2019. Celkom nedoplatky k 31.12.2020 na dani z nehnuteľností predstavujú sumu
7832,64 EUR.
Daň za psa 604,20 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 84,00 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 12620,33 €
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

42000,00 €

37800,73 €

90,00 %

Nedaňové príjmy:
Z rozpočtovaných 42000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 37800,73 EUR,
čo je 90,00 % plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 223,70 €
Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1598,10 €
Administratívne poplatky - správne poplatky v sume 1065,50 €
Ostatné poplatky, poplatky za porušenie predpisov v sume 750,00 €
Poplatky – príjem z predaja výrobkov, tovarov a služieb v sume 911,13 €
Poplatky – príjem z predaja výrobkov, tovarov a služieb v sume 27854,00 €
Poplatky stravné v sume 576,78 €
Príjem z dobropisov, preplatok za elektrickej energie, refundácia skladníka CO v sume
702,97€
Príjmy z refundácie v sume 159,98 €
Príjem za stravné ŠJ MŠ v sume 3283,57 €
Príjem za poplatky za MŠ v sume 675,00 €.
c) Tuzemské bežné granty a transfery:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
19010,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

22965,26 €

120,81 %

Z rozpočtovaných grantov a transferov 19010,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
22965,26 EUR, čo predstavuje 120,81 % plnenie.
Poskytovateľ
Okresný úrad Trenčín
MDVRR SR
Okresný Trenčín- odbor školstva
Ministerstvo vnútra SR
DPO - Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Nové Mesto
nad Váhom
ÚPSVaR - ŠR
Enviromentálny fond
Žilinský samosprávny kraj

Suma v €
66,60
1023,39
693,00

Účel
Ochrana ŽP
Stavebný poriadok
Predškolská výchova

231,33
3000,00
2404,00
719,50
26,00

Register obyvateľov
Dobrovoľná požiarna ochrana
Sčítanie domov a bytov
Voľby do NR SR 2020
Register adries

1008,00
750,20
1104,96

Strava predškoláci
Separovaný zber
Bežný transfer Projekt Meruôsme
roky

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
9020,49
1055,95
1861,84

Účel
Podpora udržania zamestnanosti v MŠ

Náklady súvisiace s Covid-19
Náklady Celoplošné testovanie

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID -19:
- Obec v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 dostala dotáciu na Podporu
udržania zamestnanosti v MŠ v sume 9020,49 €.
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
42000,00 €

Skutočnosť k 31.12.20

% plnenia

52656,77 €

125,37 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 42000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 52656,77 EUR, čo predstavuje 125,37 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
Z rozpočtovaných 15000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 27222,70 €.
Kapitálové granty a transfery
Z rozpočtovaných 27000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 25434,07 EUR,
čo predstavuje 94,20 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo hospodárstva Blava
Žilinský samosprávny kraj
INTERREG V-A SK-CZ

Suma v EUR
4566,75 €
20867,32 €

Účel
Kap. Transfer Nabíjacia stanica
Kap. Transfer Projekt Meruôsme
roky

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
13000,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

16183,70 €

124,49 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 13000,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 16183,70 EUR, čo predstavuje 124,49 % 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 12632,00 EUR schválená obecným
zastupiteľstva dňa 1.10.2020 uznesením č. 53/2020.
Obec Poriadie v roku 2020 nečerpala žiadne prostriedky z rezervného fondu obce.
V roku 2020 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 460,78 EUR
- nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti v sume 3090,92 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
359000,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

393608,24 €

109,64 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 359000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 393608,24 € čo predstavuje 109,64 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
347000,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

285058,22 €

82,15 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 347000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 285058,22 EUR, čo predstavuje 82,15 % čerpanie.
v tom :
čerpanie rozpočtu bežných výdavkov obce v Eur

Oddiel

Kategória

01.1.1
610
620
630

Text

Rozpočet
v Eurách

Skutočnosť
v Eurách

%

Bežné výdavky celkom
z toho:

347000,00

285058,22 82,15

01 Všeobecné verejné služby
Výdavky verejnej správy

93539,00
70735,00

75810,24
53725,67

Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby

34000,00
12000,00
22000,00

27207,40
9650,57
16088,52

81,05
75,95
80,02
80,42
73,13

01.110

640
600

01.110

600

01.6.0.

600

Bežné transfery
Výdavky register obyvateľov
-úhrada zo ŠR
Výdavky register adries
- úhrada zo ŠR
Výdavky na voľby

2500,00
235,00

521,85
231,33

0

26,00

0

900,00

719,50

79,94

20,87
98,44

samosprávy obce - úhrada zo
ŠR

01.6.0.

610

Mzdy, platy, služobné príjmy

60,00

60,00

100,00

620

Poist. a príspevok do poisť.

23,00

20,97

91,18

630

Tovary a služby

617,00

638,53

103,49

600

Výdavky sčítanie domov a
bytov- úhrada zo ŠR
Tovary a služby
Finančné
a
rozpočtové
záležitosti
Mzdy, platy a služobné príjmy
Poistné a príspevok do poisť.
Tovary a služby

0

2404,00

0

0
23500,00

2404,00
18961,07

0
80,68

15000,00
5500,00
3000,00

12856,98
4287,54
1816,55

85,71
77,96
60,55

3000,00

2979,71

99,32

3000,00
0

2917,79
61,92

Ochrana pred požiarmi

7800,00

4327,56

55,48

630

Tovary a služby

4500,00

1327,56

29,50

640

Bežný transfer

300,00

0

0

3000,00

3000,00

100,00

Všeobecná pracovná oblasť

10500,00

0

0

610

Mzdy, platy a služobné príjmy

7000,00

0

0

620

Poistné a príspevok do

3000,00

0

0

500,00

0

0

21900,00
4000,00

21157,34
6513,87

96,61
162,85

630
01.1.2
610
620
630

02. Civilná ochrana

02.2.0.

600
630
630

Civilná ochrana – COVID
- úhrada zo ŠR
Tovary a služby zo ŠR
Tovary a služby - vlastné

97,26
0

03.Verejný poriadok a bezpečnosť

03.2.0

630

Výdavky úhrada z dotácie DPO
Bratislava
04 Ekonomická oblasť

04.1.2.

poisťovní
630

Tovary a služby
Lesníctvo- podnikatelská činnosť

04.2.2.
610-PČ

Mzdy, platy a služobné príjmy

620-PČ

Poistné a príspevok do

1400,00

2276,52

162,61

16500,00

12366,95

74,95

Výstavba

2000,00

2363,39

118,17

640

Bežné transfery

1400,00

1340,00

95,71

600

Výdavky úhrada zo ŠR

600,00

1023,39

170,56

13400,00

770,00

8597,99
618,14

64,16
80,28

12630,00

7979,85

63,18

Nakladanie s odpadmi
Tovary a služby
Tovary a služby úhrada z NFP
Tovary a služby úhrada z
Envirofondu
Verejná zeleň

25000,00
13000,00
12000,00
0

25876,32
13246,12
11880,00
750,20

103,51
101,89
99,00
0

1770,00

2972,05

167,91

630

Tovary a služby

1700,00

2905,45

170,91

600

Výdavky ŽP úhrada zo ŠR

70,00

66,60

95,14

23536,96
8771,39

111,60
79,74

poisťovní
630-PČ
04.4.3.

Tovary a služby

Cestná doprava

04.5.1
620

Poistné a príspevok do poisť.

630

Tovary a služby
05 Ochrana životného prostredia

05.1.0
630
630
630
05.6. 0
05.4.

06 Bývanie a občianska vybavenosť
Rozvoj obcí

06.2.0.
610

Mzdy, platy a služobné príjmy

21090,00
11000,00

620

Poistné a príspevok do poisť.

3900,00

3238,59

83,04

630
630

Tovary a služby
Tovary a služby úhrada z NFP

6190,00
0
10000,00
10000,00

10774,98
752,00
6874,14
6874,14

174,07
0
68,74
68,74

Rekreačné a športové služby

4500,00

5396,96

119,92

Tovary a služby
Bežný transfer
Tovary a služby úhrada z BT
Meruôsme roky
Kultúrne služby
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poistné a príspevok do poisť.
Tovary a služby
Bežný transfer

4200,00
300,00
0

4292,00
0
1104,96

95,38
0
0

42300,00
7000,00
2500,00
28600,00
700,00

29169,97
5638,88
1759,15
18662,08
0

Verejné osvetlenie

06.4.0.
630

Tovary a služby
08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo

08.1.0
630
640
630
08.2.0
610 HČ
620 HČ
630 HČ
640 HČ

68,96
80,56
70,37
65,25
0

620 PČ
630 PČ

Poistné a príspevok do poisť.
Tovary a služby
Vysielacie a vyd. služby - MR

210,00
3290,00
1050,00

0
3109,86
549,16

0
94,52
52,30

630

Tovary a služby
Nábož. a iné spol. služby
Tovary a služby

1050,00
1300,00
1300,00

549,16
2388,00
2388,00

52,30
183,69
183,69

61040,00
33500,00
11800,00
8000,00

51551,67
24763,46
10412,81
8155,29

84,46
73,92
88,24
101,94

0

0

0

6840,00

6852,11

100,17

900,00

693,00

77,00

08.3.0
08.4.0
630

09 Vzdelávanie

610
620
630

Predprimárne vzdelávanie
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby

640

Bežný transfer

610

Mzdy- Výdavky úhrada zo ŠR

09.1.1

Podpora udržania zamestnanosti v súvislosti
s COVID-19

09.111

600

Výdavky úhrada zo ŠR

630

Tovary a služby
úhrada od rodičov
Vzdelávanie nedef. p. úrovne

0

675,00

0

500,00

168,00

33,60

Bežný transfer – mestské CVČ

500,00

168,00

33,60

17160,00
10500,00
3700,00
800,00
2160,00

12773,16
7236,92
3367,86
0
2168,38

74,44
68,92
91,02
0
100,39

5305,00
4000,00
1305,00
0

4316,99
3426,59
585,60
304,80

81,38
85,66
44,87
0

2250,00
50,00
2200,00
0
0

3649,81
1591,21
2058,60
598,80
34,40

162,21
0
93,57
0
0

0

564,40

0

09.5.0
640

Vedľajšie služby v školstve - ŠJ

09.6.0
610
620
630
610

Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Mzdy – Výdavky úhrada zo ŠR
Podpora udržania zamestnanosti v súvislosto
s COVID-19

09.6.0.
630
630
630

Školská jedáleň - stravovanie
Tovary a služby
Potraviny hradené z prostr. ŠR
Vratky z roku 2019 nevyčer.
10 Sociálne zabezpečenie
Staroba

10.2.0
630
640

Tovary a služby
Bežný transfer
Pozostalí

10.3.0
630

Tovary a služby

640

Bežný transfer- príspevok na
pohreb

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 122 155,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 93143,90 €, čo
je 76,25 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
pracovníkov
materskej školy a školskej jedálne.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 44 813,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 vo výške 35 644,37 €, čo
je 79,54 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 171 532,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 vo výške 150 593,71 €,
čo je 87,79 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 8 500,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 vo výške 5676,24 €, čo je
66,78 % čerpanie. Ide o transfer centru voľného času Myjava, taktiež členské príspevky do
združení a bežný transfer obci na úhradu nákladov preneseného výkonu SOÚ, transfery
jednotlivcom – doplatok za stravu pre dôchodcov a príspevok na pohreb.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
12500,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

8550,02 €

68,40 €

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 12500,00 EUR bolo
k 31.12.2020 v sume 8550,02 EUR, čo predstavuje 68,40 % čerpanie.

skutočne

čerpané

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rozvoj obcí
Výkup pozemkov pod MK v obci Poriadie pod miestnymi chodníkmi v obci Poriadie
a vedľajších priľahlých plôch v celkovej sume 224,87 €
b) Cestné hospodárstvo
Vybudovanie Elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily v celkovej sume 4566,75 €
c) Rekreačné a športové služby
Zakúpenie vežovej zostavy na ihrisku 2868,00 €

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava prebytku HČ

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
339013,25
285058,22
+53955,03
52656,77
8550,02
+44106,75
+98061,78
435,36

Úprava prebytku PČ
( zdroj financovania PČ 71

6677,71

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

90948,71

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Úprava prebytku HČ
Úprava prebytku PČ
(zdroj financovania PČ 71
Upravené hospodárenie obce

16183,70
0,00

16183,70
407853,72
293608,24
114245,48
435,36
6677,71
107132,41

Prebytok rozpočtu v sume 98 061,78 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 422,40 EUR na stravné pre deti
z ÚPSVaR
- 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 12,96 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania
podnikateľskej činnosti podľa zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 6677,71 EUR,

Zostatok finančných operácií 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 16 183,70 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
16 183,70 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
107132,41 EUR.

3. 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 finančných operácií

Suma v EUR
85368,20 €
34545,98 €

Úbytky - použitie rezervného fondu :

0
119914,18 €

KZ k 31.12.2020

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z. n. p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel – 1,05 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
983,63 €
841,67 €
0
700,00 €
0
1125,29 €

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Majetok spolu

1291051,80

1395574,71

Neobežný majetok spolu

1158335,27

1136688,10

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

891720,00

870072,83

Dlhodobý finančný majetok

266615,27

266615,27

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu

132178,92

258344,42

1371,14

13661,34

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

6345,88

9368,78

124461,90

235314,30

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

537,61

542,19

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

1291051,80

1395574,71

Vlastné imanie

1102279,34

1174702,37

1102279,34

1174702,37

15862,62

31985,01

Rezervy

850,00

850,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

220,80

422,40

Dlhodobé záväzky

983,62

1125,29

13808,20

16955,32

0

0

172909,84

188887,33

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

16955,32

16955,32

0

- dodávateľom

4298,73

4298,73

0

- zamestnancom

6786,08

6786,08

0

- poisťovniam

4269,47

4269,47

0

- daňovému úradu

1476,67

1476,67

0

- ostatné záväzky – stravníci MŠ

124,37

124,37

0

13808,20

13808,20

0

Záväzky spolu k 31.12.2019

Stav úverov k 31.12.2020
Obec v roku 2020 prijala Návratnú finančnú 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 12632,00 EUR schválenú Obecným
zastupiteľstva dňa 1.10.2020 uznesením č. 53/2020.
Návratná finančná výpomoc je bezúročná a bude sa splácať v štyroch splátkach a 1. Splátka
bude v roku 2024.
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
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 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
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty

322936,92 €
322936,92 €
322936,92 €
12632,00 €
0
0
12632,00 €
0
0
0
0
0
12632,00 €
0

- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020**

0
12632,00 €

Zostatok istiny k 31.12.2020**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. a)

12632,00 €

322936,92 €

3,91 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Obec v roku 2020 neprijala žiadne nenávratné zdroje financovania.

6. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nezriadila žiadnu príspevkovú organizáciu.

7. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
Obec v roku 2020 v súvislosti s pandémiou Covid-19 neposkytla žiadnu dotáciu z rozpočtu
obce právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

8. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. ObU-NM-OZM-2012/00541-2
č. živnostenského registra 303-1761 zo dňa 25.1.2012. Predmetom podnikania je:
- kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- v roku 2019 bolo vydané rozšírenie živnostenského oprávnenia č. OU-NM-OZP2019/005201-2 č. živnostenského registra 303-1761 zo dňa 03.04.2019. Predmetom
podnikania je: Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve.
V roku 2020 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
27854,00 EUR
Celkové výnosy
24095,03 EUR
Výsledok hospodárenia pred zdanenín
3758,97 EUR
Splatná daň z príjmov
563,84 EUR
-------------------------------------------------------------------------Výsledok hospodárenia – zisk
3195,13 EUR
==========
Výnosy a náklady na túto činnosť sa od roku 2020 rozpočtujú. Všetky výdavky a príjmy sú
zahrnuté v bežných príjmoch a výdavkoch s kódom zdroja 71. Podnikateľská činnosť je ako
vedľajšia činnosť a jej výnosy a náklady sú v samostatnej kolónke vo výkaze ziskov a strát.

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 neposkytla žiadne finančné prostriedky.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4231,33

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

26,00

26,00

0

Stavebný poriadok - bežné výdavky

1023,39

1023,39

0

Voľby do NRSR 2020 - bežné výdavky

719,50

719,50

0

OÚ Trenčín

Predškolská výchova – bežné výdavky

693,00

693,00

0

DPO

Dobrovoľná požiarna ochrana – bežné výdavky

3000,00

3000,00

0

Ministerstvo

Sčítanie domov a bytov

2404,00

2404,00

0

-1Ministerstvo

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Register obyvateľov- bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3231,33

-50

vnútra SR
Ministerstvo

Register adries – bežné výdavky

vnútra SR
Ministerstvo.
Výstavby SR
Ministerstvo
vnútra SR

vnútra SR

ÚPSVaR nové

Strava pre predškolákov MŠ

1008,00

585,60

422,40

66,60

66,60

0

Mesto n/V.
OÚ Trenčín

Životné prostredie – bežné výdavky

Ministerstvo

Celoplošné testovanie

1861,84

1861,84

0

Náklady na Covid-19

1055,95

1055,95

0

Podpora udržania zamestnanosti v MŠ

9020,49

9020,49

0

Ministerstvo

Výstavba Elektrickej nabíjacej stanice pre

4566,75

4566,75

0

hospodárstva

elektromobily

21972,28

21972,28

0

vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR

SR
Žilinský

Projekt Oddychová zona u Klasovitých

samosprávny

Merôsme roky- kapit. výdavky + bežné

kraj

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Mesto Myjava CVČ

e)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

168,00 €

168,00 €

0

-4-

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2020 neposkytla ani neprijala žiadne finančné prostriedky voči rozpočtu VÚC.

9.Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo v Poradí dňa 12.12.2019 uznesením č. 72/2019 schválilo, že zostavuje
rozpočet obce bez programovej štruktúry.
10. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Napr.:
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 107132,41 EUR.

Vypracovala: Anna Pražienková
V Poriadí dňa: 24.03.2021.

Predkladá:

