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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. Beţný 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 11.12.2019 uznesením č. 60/19
Zmeny rozpočtu:
-

1. zmena schválená dňa 15.02. 2020 uznesením č. 8/20
2. zmena schválená dňa 15.05. 2020 uznesením č. 24/20
3. zmena schválená dňa 13.08. 2020 uznesením č. 30/20
4. zmena schválená dňa 15.12. 2020 uznesením č. 50/20
Rozpočet obce k 31.12.2020

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové
hospodárenie obce

471 640,00

Schválený
Skutočné plnenie
rozpočet
príjmov/čerpanie
po poslednej
výdavkov
zmene
k 31.12.2020
391 772,00
390 028,84

% plnenia
príjmov/
%čerpania
Výdavkov
99,55

369 945,00
85 195,00
16 500,00
471 640,00

369 206,46
0,00
22 565,54
383 422,00

367 524,30
0,00
22 502,54
379 075,47

99,54
0.00
99,72
98,86

324 840,00
130 300,00
16 500,00
0,00

354 587,46
16 459,54
12 375,00
65 634,00

350 268,43
16 431,20
12 375,84
10 951,37

98,78
99,82
100,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
391 772,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

390 026,84

99,55

Z rozpočtovaných celkových príjmov 391 772,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
390 026,84 EUR, čo predstavuje 99,55 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
369 206,46

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

367 524,30

99,54

Z rozpočtovaných beţných príjmov 369 206,46 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
367 524,30 EUR, čo predstavuje 99,54 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
320 152,04
318 277,88
99,41
0,00
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 223 052,11 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 223 052,11 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
Dane z majetku
Z rozpočtovaných 31 420,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 29 596,71 EUR, čo
predstavuje plnenie na 94,19 % plnenie.
Dane za tovary a služby
Z rozpočtovaných 65 649,93 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 65 629,06 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,96 % plnenie.
Daň za psa 550,67 €
Daň za ubytovanie 45 899,20 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 19 179,19 €
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
22 290,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

22 486,92

100,88

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 670,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 682,21 EUR, čo je
101,82 % plnenie.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
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Z rozpočtovaných 21 530,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 21 578,25 EUR, čo
je 100,22 % plnenie.
Úroky a iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 20,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 24,21 EUR, čo je
121,05 % plnenie.
c) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
26 764,42

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

26 759,50

100,88

Z rozpočtovaných 26 764,42 EUR bol skutočný príjem vo výške 26 759,50 EUR, čo predstavuje
99,98 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MŢP SR
MV SR
MV SR
MV SR
ÚPSVaR
MV SR
MV SR
Obvodný úrad
ÚPSVaR
MV SR
Štatistický úrad SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Obvodný úrad

Suma v EUR
66,96
1 029,23
30,46
27,60
273,84
232,65
1 563,00
719,50
1 814,40
7 333,05
2 204,00
10 805,82
579,00
79,99

Účel
ŢP-ochrana prírody a krajiny
Stavebný úrad
Cest. doprava a pozemné komun.
Register adries
Rodinné prídavky
REGOB
MŠ príspevok pre deti
Voľby
Na stravu ŠJ MŠ
COVID19
SODB
Podpora zamestnanosti v MŠ
Odmeny zamestnancom OS
CO

Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0,00

0,0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
736,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel
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3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
22 565,54

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

22 502,54

99,72

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 22 565,54 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 22 502,54 EUR, čo predstavuje 99,72 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
383 422,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

379 075,47

98,86

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 383 422,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 379 075,47 EUR, čo predstavuje 98,86 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
354 587,46

Skutočnosť k 31.12.2020

350 268,43

% čerpania

98,78

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 354 587,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 350 268,43 EUR, čo predstavuje 98,78 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 150 691,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
150 371,84 EUR, čo je 99,78 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
stavebného úradu, materskej školy, školskej jedálne, opatrovateľskej sluţby.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 59 817,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
58 989,05 EUR, čo je 100,28 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 140 091,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 137
407,97 EUR, čo je 98,08 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za
pozemok a ostatné tovary a sluţby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 3 428,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
3 041,39 EUR, čo predstavuje 88,72 % čerpanie.
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Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 560,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 458,18
EUR, čo predstavuje 81,81 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
16 459,54

Skutočnosť k 31.12.2020
16 431,20

% čerpania
99,82

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 16 459,54 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 16 431,20 EUR, čo predstavuje 99,82 % čerpanie. Výdavkovou poloţkou kapitálového
rozpočtu je za dodávku a montáţ ţľabov od súpisného č. 11 po súp. č. 47 v sume 13 526,00
EUR a štiepkovač v sume 2 905,20.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
12 375,00

Skutočnosť k 31.12.2020
12 375,84

% čerpania
100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12 375,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 12 375,74 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12 375,00 EUR na splácanie istiny
z prijatého úveru bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 12 375,84 EUR, čo predstavuje
100 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
367 524,30
367 524,30
0,00
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Beţné výdavky spolu

350 268,43

z toho : beţné výdavky obce

350 268,43

beţné výdavky RO

0,00

Bežný rozpočet

17 255,87
0,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

0,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

16 431,20

z toho : kapitálové výdavky obce

16 431,20

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-16 431,20
824,67
0,00
824,67

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

22 502,54

Výdavkové finančné operácie

12 375,84

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

10 126,70
390 026,84
379 075,47
+10 951,37
2 740,09
+8 211,28

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 10951,41 EUR bol 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 z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné
v sume 1 738,09 EUR, dotáciu na stravu v sume 1 002,00 €.
Zostatok finančných prostriedkov vo výške 186 076,77 € + hotovosť v pokladni 487,28 = 186
564,05 € upravený o: 178 352,77
fin. prostriedky RF: 6 321,12 €
fin. prostriedky Starostlivosť o dreviny: 169 291,56 €
fin. prostriedky – účet ŠJ: 1 738,09 €
fin. prostriedky – dotácia na stravu ŠJ z UPSVaR: 1 002,00 €
Zostatok finančných prostriedkov upravený o fin. prostriedky účelovo určené vo výške
179 133,14 € predstavuje sumu: 7 430,91 € Na základe uvedených skutočností navrhujeme
tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 7 430,91 EUR.
Prebytok rozpočtu v sume 7430,91 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, navrhujeme pouţiť na :

-

tvorbu rezervného fondu

7 430,91 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
7 430,91 EUR.
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4. 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 pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - pouţitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... splátky úveru
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ţľaby
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
8 712,08
15 987,42
0,00
0,00
12 375,84
6 002,54
0,00
0,00
6 321,12

Z rezervného fondu splatila obec istinu úveru a časť platby investičnej faktúry za vyhotovenie
a montáţ ţľabov.
Sociálny fond
Zdrojmi sociálneho fondu sú:
- povinný prídel vo výške 1%
- ďalší prídel vo výške 0,25%
zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.

Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
673,14
1 166,84

1 059,61

780,37
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
2 145 618,37
2 124 255,48
1 829 250,59
1 821 931,79
11 270,60
1 374 361,52
443 618,47
315 147,01

10 118,60
1 368 194,72
443 618,47
301 102,44

1 532,13
77 869,59
0,00
31 263,45
204 481,84
0,00
0,00
1 220,77

1 644,36
75 812,63
0,00
29 300,09
194 345,36
0,00
0,00
1 221,25

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
2 145 618,37
2 124 255,48
1 082 282,83
1 088 141,77
0,00
0,00
1 082 282,83
120 514,04

0,00
0,00
1 088 141,77
103 847,51

1000
0,00
3 250,39
32 886,92
83376,73
942 821,50

1000
0,00
1 946,61
29 899,53
71 001,37
932 266,20

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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

4797,02
10771,93
6691,14
1722,77
0,00

z toho v lehote
splatnosti

4797,02
10771,93
6691,14
1722,77
0,00

z toho po lehote
splatnosti

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

5 916,67
29 889,53

5 916,67
29 889,53

0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

VÚB, a.s.
VÚB, a.s.

Účel
Rekonštrukcia VO
Rekonštrukcia
MK

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

66 000,00
71 000,00

12 375,37
0,00

44,49
458,18

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

0,00
71 000,00

Rok
splatnosti

r. 2020
r. 2021

Obec uzatvorila v roku 2016 Zmluvu o termínovanom úvere na tri roky. Zostatok úveru k 31.12.
2020 je 0,00 €.
Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o eurofondovom úvere do vyplatenia nenávratného
finančného príspevku z PPA na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Zostatok úveru k 31.12.
2019 je 71000,00 € a splatný je do 20.06. 2021.
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., môţe na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných beţných 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 beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka zníţených
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:
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôţičiek
- 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
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

361 217,93
361 217,93
0,00
0,00

71 000,00

71 000,00

71 000,00
71 000,00
0,00

Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

71 000,00

361 217,93

19,65 %

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
- skutočné beţné príjmy obce
- skutočné beţné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňaţné dary
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020

361 217,93
361 217,93
361 217,93
2 186,39
26 474,70

312 424,85
332 556,84

12 375,84

502,67

12 878,51

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. b)

12 878,51

361 217,93

3,57 %

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

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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2008 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky na CVČ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

-2-

Mesto Púchov
Piaristické gymnázium Trenčín
Príspevky:

Únii nevidiacich
pri narodení dieťaťa
deťom v MŠ
Červenému krížu
Cirkvi – štrk

Folklórnym súborom :

Nimničanka

242,29
5,51

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

242,29
5,51

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0,00
0,00

42,70
500,00
170,13
174,53
14,40
1 426,89
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Členské príspevky :

Na kultúru :

Nimničanka festival

1 380,00

Združeniu obcí
Horné Považie
MAS Naše Považie

72,20
185,44
462,66

1. máj
Novoročný výstup
Heligónkari

152,64
1 095,00
162,50

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a zaloţeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
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
zaloţeným 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 zaloţeným právnickým osobám
Obec nie je zriaďovateľom ţiadnej rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie ani
obchodnej spoločnosti.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu :
BV - bežné výdavky
KV - kapitálové výdavky
-2-

-1-

MŢP SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
Štatistický
úrad
Obvodný
úrad

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

BV - ŢP ochrana prírody a krajiny
BV - stavebný úrad
BV - CDaPK
BV - Register adries
BV - REGOB
BV - MŠ
BV – COVID 19
BV – podpora zamestnanosti v MŠ
BV – odmeny opatrovateľom
BV – SODB

66,96
1 029,23
30,46
27,60
232,65
1 563,00
7 333,05
10 805,82
579,00
2 204,00

BV – voľby

719,50

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

66,96
1 029,23
30,46
27,60
232,65
1 563,00
7 333,05
10 805,82
579,00
2 204,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

719,50

0,00

-5-
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Obvodný
úrad
ÚPSVaR
Povaţská
Bystrica
ÚPSVaR
Povaţská
Bystrica

ÚPSVaR

BV – sklad CO

79,99

BV – dotácia na stravu

1 814,40

BV – Transfer jednotlivcovi –Rodinné
prídavky

273,84

BV – Podpora zamestnanosti MŠ

10 805,82

79,99

0,00

1 814,40

0,00

273,84

0,00

10 805,82

0,00

Povaţská
Bystrica

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu :
BV - bežné výdavky
KV - kapitálové výdavky

-1-

-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške +7 430,91 EUR.
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