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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 prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako  schodkový.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2019 uznesením č.49/2019. 

Rozpočet bol zmenený jedenkrát: 

- prvá zmena     schválená dňa   14.12.2020   uznesením   č. 23/2020 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020  

 

 

 Schválený rozpočet  

EUR 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

EUR 

Príjmy celkom 103 817 137 866 

z toho :   

Bežné príjmy 92117 119 670 

Kapitálové príjmy 5000 0 

Finančné príjmy 6 700 18 196 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 0 0 

Výdavky celkom 101 965 96 670 

z toho :   

Bežné výdavky 89 665 80 077 

Kapitálové výdavky 12 300 16 593 

Finančné výdavky 0 0 

Výdavky RO s právnou subjekivitou 0 0 

Rozpočtové hospodárenie obce 1 852 20 822 
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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 

137 866,05 138 603,10 100,53 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 137866,05 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

138603,10 EUR, čo predstavuje 100,53  % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

119 670,00 120 407,05 100,62 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 119670 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 120 

407,05 EUR, čo predstavuje 100,62 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

76 660 76 710,93 100,07 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 50 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 49 901,03 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 99,80 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 21 890 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 21 960,14 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 100,32 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18 844,63 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 2 825,26 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 290,25 

EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 21 749,77  EUR, za nedoplatky z minulých rokov    

210,37EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume                  

775,59 EUR. 

 

Daň za psa  Z rozpočtovaných 320 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020  v sume 325,62 

EUR, čo predstavuje plnenie na 101,75 %. 

Daň za užívanie verejného priestranstva Z rozpočtovaných 250 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020  v sume 248,89 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,55 %. 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Z rozpočtovaných 4200 EUR bol 

skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4275,25 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,79 %. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

8 390,00 8 949,80 106,67 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 911,06 EUR, čo je 101,22  

% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov. 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 5690 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6031,08 EUR, čo je 

105,99 % plnenie. Ide o správne poplatky FO, overovanie , refundácie faktúr, nájomné hrobové 

miesta.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1 800 2 007,66 111,54 

Z rozpočtovaných 1 800 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 007,66 €, čo predstavuje 

111,54 % plnenie. 

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy ako splácanie dlhu Hiciarová v sume  304 

EUR , povinný prídel do soc. fondu v sume 581,17 €, príjem z náhradného poistného plnenia 

v sume 1 122,49 €.    

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 34 620 EUR bol skutočný príjem vo výške 34 746,32 

EUR, čo predstavuje 100,36 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Úrad práce soc.vecí a rodiny, RA 6 462,33 
Cesta na trh práce 2 
Spolufinancovanie ESF 85% , ŠR 25% 

Úrad práce soc.vecí a rodiny, RA 13 212,26 

Cesta na trh práce 3 
D.č.20/30/054/105 
Spolufinancovanie ESF 85% , ŠR 25% 

Úrad práce soc.vecí a rodiny, RA 1 669,98 
Dohody  
Spolufinancovanie ESF 85% , ŠR 25% 

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, 

Banská Bystrica 
17,67 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku životného prostredia 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 

Sekcia verejnej správy, Bratislava 
61,38 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku registra obyvateľstva   
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 

Sekcia verejnej správy, Bratislava 
18,00 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku registra adries 

Okr.úrad, Rimavská Sobota 2 075,60 Voľby do NR SR 

Štatistický úrad SR 1 272,00 SODB 2020-2021 

Oblastná organizácia cestovného 

ruchu Región Gemer 

3 348,00 Zachovanie histórie obce- krajšia 

vstupná brána do obce  

   

Dobrovoľnícka zbierka  1 523,00 Zbierka na kúpu budovy č.109 

Úrad práce soc.vecí a rodiny, RA 
4 114,92 € Pracuj zmeň svoj život Dohoda č. 

20/30/54X/6 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 

Sekcia verejnej správy, Bratislava 
971,18 € COVID-19 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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2. Kapitálové príjmy:   

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0 0 0 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem vo výške 0 EUR, čo 

predstavuje 0 % plnenie. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

18 196,05 18 196,05  100 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 18 196,05 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume  18 196,05  EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

V roku 2020 obec prijala od MF SR návratnú finančnú výpomoc z dôvodu kompenzácie 

výpadku dane z príjmu FO v dôsledku pandémie ochorenia COVID -19 vo výške 2 753 €.    

 Nepoužité s predchádzajúcich rokov vo výške 5 443,05 EUR na rekonštrukciu budovy ocu    2 

000 € nepoužitých z dobrovoľnej zbierky z prostriedkov rezervného fondu 8 000 € na nákup 

budovy č.109.  

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  Obec nemá zriadené 

rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

96 670,45 113 879,77  117,80 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 96 670,45 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 113 879,77 EUR, čo predstavuje 117,80 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 

EUR 

% čerpania 

80 077,40   96 336,33   120,30 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 80 077,40 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 96 336,33 EUR, čo predstavuje  120,30 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 33 398 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume        

43 684,62 EUR, čo je 130,80 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  

a pracovníkov“ Cesta na trhu práce2“, Cesta na trh práce 3, Pracuj zmeň svoj život .    
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Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 9 949  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 14 044,81    

EUR, čo je 141,17  % čerpanie.   

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 35 190,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

36 918,82 EUR, čo je 104,91 % 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 1540   EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1688,08    

EUR, čo predstavuje 109,62  % čerpanie. Ide o členské príspevky ako ZMOS, OOCR ... 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 

EUR 

% čerpania 

16 593,05    17 543,44     105,73 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 16 593,05 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume  17 543,44 EUR, čo predstavuje 105,73 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  rekonštrukcia budovy obecného úradu 

v sume 6 393,44 €, splátka za nákup budovy z RF v sume 8 000 € , z darovaných peňazí v sume 

3 150 €.  

3. Výdavkové finančné operácie    

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 

EUR 

% čerpania 

0 0 0 

Obec nemala v roku 2020 výdavkové finančné operácie. 

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Obec nemá zriadené 

rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 120 407,05 

z toho : bežné príjmy obce  120 407,05 

             bežné príjmy RO 0 

  

Bežné výdavky spolu 96 336,33 

z toho : bežné výdavky  obce  96 336,33 

             bežné výdavky  RO 0 

Bežný rozpočet 24 070,72 

Kapitálové  príjmy spolu 0 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 17 543,44 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  17 543,44 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  -17 543,44 

schodok bežného a kapitálového rozpočtu 6 527,28 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku  -3 428,79 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 3 098,49 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  18 196,05 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0 

Rozdiel finančných operácií 18 196,05 
Hospodárenie obce     24 723,33 
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku -3 428,79 

Upravené hospodárenie obce 21 294,54 

 

 

Rozdiel príjmov a výdavkov v rozpočte predstavoval sumu 6 527,28 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 3 428,79 EUR 

predstavoval 3 098,49 €. Celkový schodok bol spôsobený v kapitálovej oblasti z dôvodu 

zapojenia 7 443,05 € (dotačné nevyužité prostriedky z predošlého roku) a bol krytý napojením 

zdrojov nepoužitých prostriedkov cez príjmové fin. operácie. Výsledné hospodárenie obce bolo 

v dôsledku zapojenia príjmovým fin. operácií prebytkové vo výške 24 723,33 €.  Po vylúčení 

nevyužitých dotačných prostriedkov 3 428,79 €  predstavuje výsledne hospodárenie obce 

prebytok 21 294,54 €. Tento prebytok bude rozdelený do povinného rezervného fondu vo výške 

10% čo predstavuje sumu 2 129,45 €  a do dobrovoľného rezervného fondu vo výške 90 %  

19 165,09 EUR.  
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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  0       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

Uznes.č.7/2020 zo dňa 22.5.2020 

 

1 037,79 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

 

0       

KZ k 31.12.2020 1 037,79       

 

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 668,03   

Prírastky - povinný prídel 1  %                    581,17 

Úbytky   - čerpanie SL                     618,50 

               - regeneráciu PS, dopravu               0    

               - ostatné úbytky   *- poplatky banke                                             2,80    

KZ k 31.12.2020 627,90 

 

 KZ k 31.12.2020 627,90 

 

Dobrovoľný rezervný fond 

Obec vytvára dobrovoľný rezervný fond s účelovým určením na rozvojové investičné zámery 

obce v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.., ktorý vzniká z prebytku   

rozpočtového hospodárenia vo výške 90 % . O jeho použití  rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Dobrovoľný rezervný fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  84,02      

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok 2019 

Uznes.č.7/2020 zo dňa 22.5.2020 

 

9 340,12 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : splátka 

budovy s.č. 109 

Uznes.č.12/2020 zo dňa 25.06.2020  

 

8 000,00       

KZ k 31.12.2020 1 424 ,14 
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 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 248 986,57 237 953,49 
Neobežný majetok spolu 228 740,31 207 941,70 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 
Dlhodobý hmotný majetok 179 0951,01 159 152,40 
Dlhodobý finančný majetok 48 789,30 48 789,30 
Obežný majetok spolu 19508,10 29 499,87 
z toho :   
Zásoby 0 0 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 
Dlhodobé pohľadávky 0 0 
Krátkodobé pohľadávky  2 031,91 2366,08 
Finančné účty  17 476,19 27 133,79 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 
Časové rozlíšenie  738,16 511,92 

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 248 986,57 237 953,49 
Vlastné imanie  95 325,93 103 046,63 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  -5,76 -5,76 
Fondy 0 0 
Výsledok hospodárenia  95 331,69 103 052,39 
Záväzky 35 829,14 31 658,30 
z toho :   
Rezervy  720 400 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 5 443,05 3 428,79 
Dlhodobé záväzky 22 453,73 11 454,40 
Krátkodobé záväzky 7 212,36 13 622,11 
Bankové úvery a výpomoci 0 2753 
Časové rozlíšenie 117 831,50 103 248,56 

 

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 6 525,12 730,54 0 

- zamestnancom 3 273 3 273 0 

- poisťovniam  1 934,18 1 934,18 0 

- daňovému úradu 354,07 354,07 0 

- štátnemu rozpočtu 0  0 

- bankám 0 0 0 

- štátnym fondom 0 0 0 

- ostatné záväzky 10 862,04 12,04 10 850 

Záväzky spolu k 31.12.2020 22 948,41 6 303,83 10 850 
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.  

 

8. Údaje o hospodárení 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 , 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 nepodniká na základe živnostenského oprávnenia 
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 zriadené právnické osoby, t.j. rozpočtové organizácie. 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

Obec nemá zriadené právnické osoby, t.j. príspevkové organizácie. 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

Obec nemá založené právnické osoby. 
 

a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť :   

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 
Ministerstvo vnútra SR, 
Centrum podpory, Banská 

Bystrica 

-životné prostredie: prenesený výkon 

štátnej správy, bežné výdavky 
17,67        17,67 0 

Ministerstvo vnútra SR, 

Bratislava, Sekcia 

verejnej správy, 

-verejná správa: prenesený výkon 

štátnej správy – REGOB, bežné 

61,38 61,38 0 
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Bratislava výdavky 
Ministerstvo vnútra SR, 

Bratislava, Sekcia 

verejnej správy, 

Bratislava 

-verejná správa: prenesený výkon 

štátnej správy – Register adries, bežné 

výdavky 

18,00 18,00 0 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny Revúca  
-rozvoj obce: CnTP 3  

spolufinancovanie ŠR a ESF, 

bežné výdavky 

13 212,26  13 212,26  0 

OU Rimavská Sobota Voľby do NR SR  2 075,6 2 075,60 0 

Štatistický úrad SR Sčítanie osôb domov bytov 

2020-2021 

1 272 1 272 0 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny Revúca 
Pracuj zmeň svoj život  4 114,92 687,13 3 428,79 

Ministerstvo vnútra SR 

,Sekcia verejnej správy, 

Bratislava 

COVID-19 971,18 € 971,18 € 0 

Úrad práce soc.vecí 
a rodiny, RA 

Cesta na trh práce 2 
Spolufinancovanie ESF 85% , ŠR 
25% 

6 462,33 6 462,33 0 

Oblastná organizácia 
cestovného ruchu  

Zachovanie histórie- krajšia 
vstupná brána do obce 

3 348 

 

3 348 

 
0 

Úrad práce soc.vecí 
RA 

Dohody  
Spolufinancovanie ESF 85% , ŠR 
25% 

1 669,98 1 669,98 0 

Dobrovolnická 
zbierka 
 Nákup budovy č.109  

1 523 1 523 0 

Ministerstvo vnútra 
SR  COVID-19 

971,18 971,18 0 

 

Uvedené transfery boli použité do 31.12.2020 podľa uzavretých zmlúv. 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

c)  

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

Obec neposkytla v roku 2020 žiadny transfer. 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC: Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu 

s VÚC o poskytnutí transferov. 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Obec hodnotenie plnenia programov nevypracovala, lebo rozpočet je schválený bez programovej 

štruktúry. 

 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad. 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia do povinného 

rezervného fondu vo výške 10% čo predstavuje sumu 2 129,45 €  a do dobrovoľného rezervného 

fondu vo výške 90 %  19 165,09 EUR. 

 

 


