
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Záverečný účet     

Obce Krajná Poľana 

za rok 2020 

 

 
Predkladá : Jozef Feciľak-starosta obce 

Spracoval:  Ing. Slavomír  Nastišin, Mária Goriščáková 

 

V Krajnej Poľane , dňa 15.04.2021 

 

Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa  :     14.06.2021 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa:  14.06.2021 

 

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Krajnej Poľane dňa 30.06.2021, 

uznesením č.7/1/2021, č. 8/1/2021 

 

Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :      16.08.2021 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa:  16.08.2021     
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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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2019 uznesením č.12/11/2019 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 29.06.2020  uznesením č. 11/02/2020 

- druhá zmena schválená dňa 29.12.2020. uznesením č. 06/05/2020 

- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3 starostu dňa 31.12.2020 

 

 

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 668 541,00 870 484,30 873 833,74 100,38 

z toho :     

Bežné príjmy 629 981,00 713 417,57 716 767,01 100,47 

Kapitálové príjmy           0,00 126 019,40 126 019,40 100,00 

Finančné príjmy 13 000,00   8 512,80    8 592,80 100,00 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
25 560,00 22 454,53  22 454,53 100,00 

Výdavky celkom 668 541,00 870 484,30 83 5494,63 95,98 

z toho :     

Bežné výdavky 151 753,00 161 202,17 155 888,90 96,70 

Kapitálové výdavky 13 000,00     9  862,80     9 862,80 100,00 

Finančné výdavky            0,00 126 019,40 126 019,40 100,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
503 788,00 573 399,93 543 723,53 94,83 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

  38 339,11  
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020  
 

 

Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19. 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

870 484,30 873 833,74 100,38 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 870 484,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 873 833,74 EUR, čo predstavuje  100,38% plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

713 417,57 716 767,01 100,47 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 713 417,57 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

716 767,01 EUR, čo predstavuje  100,47% plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

178 266,00 181 551,40 101,84 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 170 204,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 172 961,11 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 101,62. %. 

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

COVID - 19 bola krátená o 2,39 % čo predstavuje sumu 4 242,89 EUR. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 5 850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6 000,19 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 102,57 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 1 603,36 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 4 330,58 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 66,25 EUR. 

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  6 413,28 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 413,09 

EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 219,62  EUR. 

 

Daň za psa  74,00 EUR 

Daň za užívanie verejného priestranstva 0,00 EUR 

Daň za nevýherné hracie prístroje  0,00 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  2 155,84 EUR 

Poplatok za rozvoj   0,00 EUR 
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b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1 222,34 1 287,24 105,30 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 547,94 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 547,94 EUR, čo je 

100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0,00 EUR, príjem 

z prenajatých pozemkov v sume 331,94 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov v sume 216 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

 

- Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 255,00 EUR, čo je 

127,50 % plnenie.  

- Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 410,00 EUR, čo je 

102,50 % plnenie 

- Poplatky za školy a ŠZ 

Z rozpočtovaných 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 59,30,00 EUR, čo je 

39,53 % plnenie 

 

c) iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

14,22 14,22 100 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 14,22  EUR, bol skutočný príjem vo výške 14,22 

EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

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

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 533 914,41 EUR bol skutočný príjem vo výške 

533 914,41 EUR, čo predstavuje 100.% plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Voľby     1 557,21  

Starostlivosť o ŽP          20,80  

Úrad práce §54   13 527,86 Mzdové náklady aktivačných  

pracovníkov 

Úrad práce §54     2 816,78 mzdové náklady MŠ 

MV SR -záchranné práce     1 974,60 zosuv pôdy 

MV SR- COVID19        507,51 Ochranné pomôcky 

ŠÚ SR –sčítanie obyvateľov        948,00  

Úrad práce -strava   21 636,00  

Úrad práce –učebné pomôcky     4 448,80  

Matrika     2 407,58  
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REGOB          72,27 evidencia obyvateľov 

Register adries          18,00  

OU Prešov odbor školstva     2 495,00 5 ročné deti MŠ 

OU Prešov odbor školstva 424 707,00 normatív 

OU Prešov  odbor školstva           15 780,00 dopravné 

OU Prešov  odbor školstva             4 128,00 VZP 

OU Prešov  odbor školstva           14 700,00 SZP 

OU Prešov  odbor školstva           12 192,00 asistenti 

OU Prešov  odbor školstva             3 620,00 učebnice 

OU Prešov  odbor školstva             1 500,00 pandémia COVID19 

OU Prešov  odbor školstva             2 000,00 dištančné vzdelávanie 

OU Prešov  odbor školstva                605,00 tlač a distribúcia vzdel. materiálov 

OU Prešov  odbor školstva             2 000,00 mimoriadné odmeny 

Z toho: 

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

COVID - 19 : 

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

MV SR- COVID19    507,51 Ochranné pomôcky 

OU Prešov  odbor školstva 1 500,00 pandémia COVID19 

   

   

 

 

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 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

126 019,40 126 019,40 100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 126 019,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 126 019,40 EUR, čo predstavuje  100% plnenie.  

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných 126 019,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 126 019,40 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Poľnohospodárska platobná agentúra 126 019,40 Rekonštrukcia KD-zateplenie 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

8 592,80 8 592,80 100 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 8 592,80 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 8 592,80 EUR, čo predstavuje  100% plnenie.  
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V roku 2020 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 8 592,80  EUR  v súlade so zákonom č.583/2004 

Z. z..     

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

21 498,69                   21 498,69                100 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 21 498,69 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

21 498,69 EUR čo predstavuje  100,00 % plnenie.  

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                    21 498,69. EUR 

 

Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0,00        0,00                           0,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

0,00 EUR, čo predstavuje  0,00 % plnenie.  

 

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                        0,00 EUR 

 

Príjmové finančné operácie:  

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

955,84 955,84 100,00 

 

V roku 2020 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 955,84 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 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

870 484,30 835 494,63 95,98 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 870 484,30 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 835 494,63 EUR, čo predstavuje  95,98 % čerpanie.  
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1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

161 202,17            155 888,80                       96,70 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 161 202,17 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 155 888,90 EUR, čo predstavuje  96,70 % čerpanie.  

  

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 72 067,97 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 

70 925,11 EUR, čo je 98,41 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

matriky, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní  - 

Z rozpočtovaných výdavkov 25 131,13 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

25 820,66.EUR, čo je 102,74 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 62 995,01 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

58 238,03 EUR, čo je 92,45 % 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 458,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 395,04 

EUR, čo predstavuje 86,25% čerpanie.  

 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 550,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 510,06 

EUR, čo predstavuje 92,73 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

9 862,80             9 862,80               100        

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 9 862,80 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 9 862,80 EUR, čo predstavuje  100,00% čerpanie.  

 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) 0820 717002 

Z rozpočtovaných  9 862,80 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 9 862,80EUR, 

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 

126 019,40              126 019,40                     100,00 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 126 019,40 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 126 019,40 EUR, čo predstavuje  100,00% čerpanie.  

 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 126 019,40 EUR na splácanie istiny 

z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume126 019,40 EUR, čo 

predstavuje 100,00 %.  

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

573 399,93                   543 723,53                94,82 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 573 399,93 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume  543 723,53 EUR, čo predstavuje  94,82 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                          543 723,53 EUR 

  

 

Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0,00                   0,00         0,00        

 

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 0,00 EUR, čo predstavuje  0,00 % čerpanie.  

 

 

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola                                           0,00  EUR 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 738 265,70 

z toho : bežné príjmy obce  716 767,01 

             bežné príjmy RO 21 498,69 

Bežné výdavky spolu 699 612,43 

z toho : bežné výdavky  obce  155 888,90 

             bežné výdavky  RO 543 723,53 

Bežný rozpočet 38 653,27 

Kapitálové  príjmy spolu 126 019,40 

z toho : kapitálové  príjmy obce  126 019,40 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 9 862,80 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  9 862,80 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  116 156,60 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 154 809,87 

Vylúčenie z prebytku 29 647,29 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 125 1620,58 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  

- finančné zábezpeky ŠJ  

 

9 548,64 

955,84 

0,00 

0,00 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 

 

126 019,40 

0,00 

0,00 

0,00 

Rozdiel finančných operácií -116 47076 
PRÍJMY SPOLU   873 833,74 

VÝDAVKY SPOLU 835 494,63 

Hospodárenie obce  38 339,11 

Vylúčenie z prebytku/ 29 647,29 

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver  0,00 

Upravené hospodárenie obce 8 691,82 

 

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID - 19. 

 

Prebytok rozpočtu v sume 154 809,87 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 29 647,29 EUR  navrhujeme použiť na:

   

- tvorbu rezervného fondu                                        8 691,82 EUR  

- na vysporiadanie zostatku finančných operácií 116 470,76 EUR 

-  

        



                                                                     V Z O R  11 

     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  29 087,54 EUR, a to na :  

 

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  19 388,04 EUR 

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume        9 699,50 EUR 

b) 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               559,75 EUR, (obec, RO) 

 

 

 

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

8 691,82 EUR.  

 

 

5. 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  87 233,77       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

57 501,70      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2020 144 735,47       

 

Peňažný fond 

Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p..  

              

 



                                                                     V Z O R  12 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z. n. p..  

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 946,87   

Prírastky - povinný prídel -    1,25    %                    732,03                                     

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                     487,76   

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12.2020 1 191,14      

 

Fond prevádzky, údržby a opráv  

Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 

Z. z. v z. n. p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo 

v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. 

              

Fond rozvoja bývania  

Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v z. n. p.. 

Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov 

zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj 

bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú 

zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového 

fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo. 

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, 

najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce, 

rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepľovanie, ale aj na výstavbu 

alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..  

              

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 815 592,77 826 482,56 

Neobežný majetok spolu 467 792,04 457 493,84 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 9 540,00 9 540,00 
Dlhodobý hmotný majetok 409 642,74 399 164,54 
Dlhodobý finančný majetok 48 788,30 48 789,30 

Obežný majetok spolu 347 166,24 368 437,39 
z toho :   
Zásoby 30,06 39,29 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 181 160,69 169 588,28 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  740,53 899,97 
Finančné účty  165 235,56 197 909,85 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  453,89 551,33 
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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 815 592,77 826 482,56 

Vlastné imanie  290 520,95 303 233,38 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  290 520,95 303 233,38 

Záväzky 148 365,21 46 930,37 
z toho :   
Rezervy  1 500,00 1500,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 13 592,80 34 087,54 
Dlhodobé záväzky 946,87 1 191,14 
Krátkodobé záväzky 6 906,14 10 151,69 
Bankové úvery a výpomoci 126 019,40 0,00 

Časové rozlíšenie 376 106,61 476 318,81 

 

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 948,95 948,95  

- zamestnancom 4 176,03 4 176,03  

- poisťovniam  3 318,64 3 318,64  

- daňovému úradu 1 016,58 1 016,58  

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 691,49 691,49  

Záväzky spolu k 31.12.2020 10 151,69 10 151,69  

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu 

 

 

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 v súlade so VZN č. 3/2019 o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť . 
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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 zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

ZŠ- Krajná Poľana  44 628,21 44 599,10 29,11 

    

    

    

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

ZŠ-Krajná Poľana 1 192,96 1 192,96 0,00 
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a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MV SR-

OUPO 
Normatív 424 707,00        407 097,00 17 610,00 

MV SR-

OUPO 
Dopravné 15 780,00        4 001,96 11 778,04 

Ur. P -BJ HN -strava 21 636,00        11 936,50 9 699,50 
MV SR-

OUPO 
VZP 4 128,00        4 128,00 0,00 

MV SR-

OUPO 
SZP 14 700,00        14 700,00 0,00 

MV SR-

OUPO 
asistenti  12 192,00        12 192,00 0,00 

MV SR-

OUPO 
učebnice 3 600,00        3 600,00 0,00 

MV SR-

OUPO 
Pandémia COVID19 1 500,00        1 500,00        0,00 

MV SR-

OUPO 
Dištančné vzdelávanie 2 000,00        2 000,00        0,00 

MV SR-

OUPO 
Tlač a distr. vzdelávacích  materiálov  605,00         605,00        0,00 

MV SR-

OUPO 
Mimoriadne odmeny 2 000,00        2 000,00        0,00 

MV SR-

OUPO 
5 ročné deti 2 495,00 2 495,00 0,00 

MV SR  Voľby 1 557,21        1 557,21        0,00 
MV SR Záchranné práce 1 974,60        1 974,60        0,00 
MV SR COVID19  507,51        507,51        0,00 
MV SR Matrika 2 407,58        2 407,58        0,00 
MV SR REGOB 72,27          72,27          0,00 
MV SR Register adries 18,00        18,00        0,00 
MV SR-PO Starostlivosť o ŽP 20,80        20,80        0,00 
Úr. P-BJ Učebné pomôcky 4 448,80        4 448,80        0,00 
Úr. P-BJ Aktivačné práce §54 13 527,86        13 527,86        0,00 
Úr. P-BJ Mzdové náklady MŠ 2 816,78        2 816,78        0,00 
ŠÚ SR-MV 

SR 
Sčítanie obyvateľov 948,00 948,00 0,00 

PPA Rekonštrukcia KD 126 019,40 126 019,40 0,00 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

       Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec v roku 2020 neposkytla  a ani neprijala žiadne finančné prostriedky od iných obcí. 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec v roku 2020 neposkytla a ani neprijala žiadne finančné prostriedky VÚC. 
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12. Hodnotenie plnenia programov obce –Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu  
 

 

Obec neschvaľuje rozpočet v programovej štruktúre 

 

13. 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 8 691,82 EUR. 

 

 


