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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok2020

1. Rozpočet obce na rok2020

Zžt<ladným náskojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec zostavila rozpočet podťa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.58312004 Z.z. o rozpočtov,ých
pravidiách .izemlej samospráry a o znene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkorz.ý a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadiio podťa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet obce bo1 schválený obecn;frn zastupitel'stvom dňa 29.71 ,2019 uznesením č. 6012019.

Zmeny rozpočIu,,
- prvá zmena schválená dňa 20.5.2020 uznesením é. 1612020
- &uhá zmena schválená dňa 18.9.2020 uzrres enim č. 4012020
- tretia zmena schválená dňa II.12.2020 uznesením č. 50/2020

Rozpočet obce k 31.12,2020

z toho :

Bežné pdimy 45 3,734,- 458542,-
Kapitálové pdimy 30 7000,- 2 070 386,-
Finančné príimy 75 000,- 1 17 000,-

z toho :

Bežné výdavky 39,7 856,- 423 045,-
Kapitálové výdavky 434 000,_ 208 090,-
Finančné výdavky 0 0

rozpočet
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok2020

Z rozpočtovalých celkových pdjmov 2 645 928,- EUR bol skutočný pdjem k 31.12.2020 v sume
2 634 482,20, čo predstal.uje 99,510Á plnene.

1, Bežné príjnry

Z rozpočtovaných bežných pfijmov 458 542,- EUR bol skutočný pdjem k 3 1.12.2020 v sume
441 879,08 EUR, čo predstar,.uje 97 ,670Á plnenie.

a) daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 272 100,- EUR z vjnrosu dane z pdjmov boli
k3I.12.2020 poukazarré frnančné prostriedky zo ŠR v slme 272 051,13 EUR, čo predstal,uje
plnenie na 99,98 %.

Daň z nehnutel'ností
Z tozpočíovaných 41 500,- EUR bo1 skutočný prijem k 3I.12.2020 v sume 31 468,70 EUR, čo
je 75,82 %o plnenie. Pdjmy dane z pozemkov boii v sume 28 259,50 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 3 209,20.

Daň za psa: rozpočet:580,-, skutočnosť: 552,- €,čo je 95,17 oÁ.

Poplatok za komunáIny odpad a drobný stavebný odpad: rozpočet: 13 800,- skutočnosť:
13 196,50,- čo ie99,97Yo.

b) nedaňové príjmy:

20 7o plnenia
7] )0 - ,nqn 5, 98,61

Administratívne poplatky a iné pop|atky a platby
Administratívne poplatky - sprár,ne poplatky:
Z íozpočtoyaných 2 120,- EUR bol skutočný pdjem k 37.72.2020 v sume 2 090,52,- EUR, čo je
98,61 % plnenie.
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Roznočet na rok 2020 Skutočnosť k 3l.í2.2020 7n nlnenia
2 645 92E. 2 634 482.20 99.57

Roznočet na rok 2020 Skutočnost' k 31.12.2020 7o nlnenia
458542,- 447 8,79,08 9,/,67

Roznoóet na rok 2020 Skutočnost' k 31.12.2020 7" nlnenia
321 980,- 317 868,33 96,92

Roznočet na rok 2020



c) iné nedaňové príjmy:

Z rozpoótovaných iných nedaňových pdjmov 24 830,- EUR, bol skutočný pdjem vo ýške
25 158,08 EUR, čo predstaluje I01,320Á plnenle,
Medzi iné nedaňové pdjmy sú zaradené pokuty, pÁjmy a platby za prenájom KD, DS, poplatky
za síravné, úroky z vkladov, pdjmy z watiek.

Prijaté granty a transfery
Z rozpočlovaných gíantov a transferov 2173 998,- ,-EUR bol skutočný pdjem vo wýške

2 173 5|8,15 EUR, čo predstar,uje 99,98 % plnenie.

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. V roku 2020 sme

mali vyčerpanú bežnú dotáciu vo výške 4 000,- € na špoňové potreby . Prostriedky b o1i v r.2020

použité na uvedené účely. Y r.2020 sa nevyčerpali finančné prostriedky na SODB.

2. Kapitálové príjmy:

poskr t<rvatel' dotácie
OÚ Košice-okolie, odbor školstva 93 240,26,- Dotácia ZŠ
OÚ Košice-okolie, odbor ško]stva I |76,3,7 Púspevok na učebnice
OÚ Košice-okolie, odbor školstva l 044,- MŠ-plnenie predš.výchow
OÚ Košice-okolie, odbor školstva 7 50,- Znevýhodnené prostredie

OÚ Košice-okolie, odbor školstva 749,- Vzdelávacie poukazy

úpsvaR košice 4 750,80 Stravné, školské pom. HN
oú košice-okolie 295,68 REGoB
KUCDaPK 38,1I PrenesenÝ výkon v doprave
ou zp košice 85,12 Prenesený výkon v ZP
úpsvaR košice 711 ,62 Rodirrné pddavky
ou I(ošice-okolie 26,- Register adries
Environmentálny fond 2 056 386,- Dotácia na vodovod
MF SR 2 589,18 Refundácia COVID-19

2160 SoDB

Z rozpoétovaných kapitálových pdjmov 2 070 386,-EUR bol skutočný
v sume 2 070156,- čo predstavuje 100,01% plnenie. Prenesená dotácia
rekonštrukciu kanála bola v tomto roku lyčetpaná.

pdjem k 3I.72.Z02O
vo wýške 8 000,- na

Roznočct na rok 2020 | Skutočnost' k 31.12.2020 7o plnenia
24 830,- 25 158.08 101,32
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Rozrročet na rok 2020 Skutočnost' k 3l.t2.2020 7o n|nenia
2 070 386,- 2 0,I0156,- 100,01



3. Prijmové finančné operácie:

3. Roztlor čerpania výdavkov za rok2020

' .RozĎóčet na aok 2020 Skutočnost' k 3I.I2.2020 erDanla
631 135._ 544 512,90 86,28

Z rozpočtovaných celkových výdavkov
v sume 544 512,90 EUR, čo predstalrrje

1. Bežné l}davky

631 135,- EUR bo1o skutočne čerpané k 3I.12.2020
86,28 % čerpanie.

Rozrročet na rok 20j
423 045,- 400 958,4ó 94,77

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 423 045,- EUR bolo skutočne čerpané k 3I.12.2020
v sume 400 958,46 EUR, čo predstal,uje 94,77 % četpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je pdlohou Záverečného účfu.

Medzi významnó položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, p|aty, služobné príjmy a ostatné osobné lyrovnania
Z rozpoěíovaných 185 230,- EUR bolo skutočné čerparrie k 31.12.2020 v sume 18i 916,10 EUR,
čo je 98,21Yo čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných
pracovníkov a pracovníkov školstva.
Poistné a prispevok do poist'ovní
Z rozpočIovaných 67 567,- EUR bo1o skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 66 549,'79 EUF'
čo je 98,49 % čeryanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných |51 462,- EUR bolo skutočne čerpané k 3I.12.2020 v sume 136 687,68 EUR,
óo je 90,250Á čerpanie. Ide o prevádzkové v,ýdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
ni*tady, energie, materiál, doprar.,rré, rutinrrá a štandardná,(ldůba, nájomné za nálom a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovartých 18 786,- EUR bo1o skutočne čerpané k 31,12.2020v sume 15 804,89 EUR, čo
predstaluje 84-13 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 208 090,- EUR bolo skutočne čeryané k 31.72.2020
v sume 143 554,44 EUR, čo predstar,,uje 68,99 % čerpanie.

Roznočet na rok 2020 Skutočnost' k 31.12.2020 7n nlnenia
117 000,- I15 84],12 99,03

Roznočet na rok 2020 Skutočnosť k 3 í.12.2020 7n čerrrania
208 090,- 143 554.14 68,99
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Čerpanie jednotlivých rozpočtowých položiek kapitálového rozpočtu je pdlohou Závereóného
účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

3) Výdavkové íinančné operácie :

0 0 0

4. Prebytolďschodok rozpočtového hospodárenia za rok2020

Roznočet na rok 202 Skutočnost' k 3 I.12.2020 7u černania

,ežné odimv spoJu 44,7 879,08

z toho : bežné pflimv obce 44,7 879,08

bežné pdimy Ro
lžné vÝdavky spolu 400 958,46

z toho : bežné vÝdavky obce 400 958,46

bežnévýdavky RO
Bež.nú roz-oočet 46 920.62

aoitálové príimv spolu 2 0,70 756,-

z toho : kapitálové pdimy obce 2 0,70 756,-

kapitálové priimv Ro
Kapitálové výdavky spolu I43 554,44

z toho : kapitálové vÝdavkv obce I43 554,44

kapitáIové výdavky RO

PrebytoVschodok bežného a kapitálového
roznočtu

1,974122,18

vvlúčenie z. orebvíku ,: , -2 061 5Q5;38,;. . ,:,::,,l,,, 
,...

Uprav e ný pre byto k/s c h o do k bežné h o
u kapitálového rozpočta

-8,7 383,20

Príimv z finančných operácií ] l5 E17,12

Ro uli el íi nan čný c ll o p eróc ií 0

PRIJMY SPOLU 575 936,20

VYDAVKY SPOLU 544.,512,90

Hospodárenie obce 28 163,92
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Prebytok rozpočtu v sume 28 463,92 EUR zistený podťa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zikona ě. 583/2004 Z.z. o rozpoótových pravidlách územnej samosprávy a o zlnene a doplnení
niektorých zrákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezerurého fondu 28 463,92 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu

Rezervný fond
Obec vltvára rezenmý fond v znysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezeryného fondu rozhoduje obecné zastupiteístvo.

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upraluje kolektívna zmluva.

sociálnv fond Suma v EUR
ZSk1.I.2020 5l 5q

Pdrastky - povinný pddel - 1,25% 2235,91
- povinnÝ pddel - %
- ostatné ,odrastky

Ubltky - závodné stravovanie 812,50,-
- regeneráciu PS, doprar,u 0

- dopravné 0
- ostatné úbr4ky 13 85,-

KZk31,12.2020 ()ň
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

AKTÍvA

Neobežný majetok spolu 1226 26,7,06 1 539 8,19.13

z tolro :

Dlhodobý nehmotný maj etok 0 0

Dlhodobý hmotný majetok 1 051 89ó,70 l 366 753,11

Dlhodobý frnančný maj etok 170 729,36 1,10129,36

Obežný majetok spolu 33I 052,70 2 306 471,15

z toho :

Zásoby 0 0

Zúčtovanie medzi subj ektami VS 0 0

Dlhodobé pohl'adavky 0 0

Kf átkodobé pohl'adáVk] 11 334,24 13 612,45

Finančné účtv 319 718,46 2 292 858"10

Poslqtnuté návratné ťrn. výpomoci dlh. 0 0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0

časové rozlíšenie 713,40 391,02

PAsÍvA

KZ k 31.12.2020vEUR
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Oceňovacic rozdiely 0 0

Fondy 0 0

Výsledok hospodarenia 17 333,02 38 249,24

Závázl<y 57 588,16 2 345 994,56

Z toho :

Rezeny 960,- 960,-

Ztsčíovanie medzi subjektami VS 0 0

Dlho<lobé závázkv 51 5q 90,-

Ktátkodobé závázky 44 576,57 44 576,5,7

Bankové úvery a vjpomoci 0 0

časové rozlíšenie 698 064,56 660 1l7,06

7. Prehl'ad o stave a vývoji dlhu k 31.12,2020

Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záv'ázky:
- voči bankrim
- Voči štátn}ryn fondom 1Šrnn, Šr;
- voči dodávateťom
- voči štátnemu íozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťo\lliam a daňovému uradu
- ostatné

0,- EUR
0,- EUR

283 439,18 EUR
0,- EUR

10 987,75 EUR
,7 196,47 EUR
I605,11 EUR

8. Prehl'ad o poskytnutých dotáciách právnickým o§obám a fyzickým osobám
- podnikatel'om podl'a § 7 ods. 4 zákona č.58312004 Z.z.

Obec v roku 2020 posky.tla dotácie v súlade so VZN č.1/2010 o dotáciách, prár,nickýrn osobám,
fyzlckým osobrim - podnikateťom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10

SUma poskytnutých
finančnÝch

L^;_Á .^,,Ád.J,-, -ň

- kapitálové výdavky na ,.,.
,: 

: ť' Y:-a-,.:-a_a" .

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na
tumai

5.000,- EUR 5.000,- 0

DPO-bežné výdavky 166,- 166,- 0



K31,12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN ó. 1/2010
o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzt'ahov voči

a) ziadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VUC

V súlade s ustanovením § 1ó ods.2 zákona č.58312004 o rozpočtolých pravídlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zrení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodrirenie vrátane finančných vďahov k zriadenlfon alebo
založeným právnick;ým osobám, $zickým osobám - podnikatelom a právnickým osobám,
ktor,_hn posky.tli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať. finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnlnn fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VUC

a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpg]ělu:

b) Finančné usporiadanie voči štátnvrn fondom

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmlul'r so štátnyrni fondmi.

Vypracovala:
Jarmila Jakabová

-.D l r'lx^t^",1 --- Suma ] S
poskytnutých ] pfinančných ] fiprostriedkov p

-_,l-

oU Ke-okolie školstvo _ bežné \"ýdavky 93 240,26 93 240,26 0

IrPSVaR Hmotná núdza-bežné rlidavky 4 998,84 4 998,84 0

ou ke-okolie Životné plo§tledie-bežné výdavky 85,12 E 5,12 0

oú I(e-okolie REGOB-bežné wýdavky 295,68 295,68 0

KUCDaPK Prenesený v.ýkon cestná doprava 38"ll 38,7I 0

MF sR Vol'by 8,16,82 846,8z

ou ke-okolie Register adries - bežné wýdavky 26,- 2,6,- 0

MF SR Dotácia SODB 2160, 0 2 160,-

MF SR Refundácia COVID-19 2 5l]9,78 2 589,78 0

ér\"\

Vo Svinici, dňa21,4.2021
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13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupitel'stvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2020.

Obecné zastupitel'stvo berie na vedomie sprár.u alditora za rok 2020.

Obecné zastupitel'sťvo schvaťuje Záverečný účet obce a celoroěné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupitel'stvo schval'uje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 28 463,92 EUR,
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