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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 zosta\'.ila 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 neskoršĺch
predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zosta\'ený ako prebytkový a kapitálový rozpočet schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podl'a schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočetobcebolschválenýobecnýmzastupitel'stvomdňa28.11.2019uznesenímč.1/11/2019

Rozpočet bol zmenený trikrát:
-prvá zmena sch\/'álená dňa28.04.2020 uznesenĺm č.1/4/2020
druhá zmena schválená dňa l7.09.2020 uznesením č. 2/9/2020
~
tretia zmena schválenádňa o9.12.2020 uznesením č. l/12/2020

Rozi)očet obce k 31.12.2020

% plneniapríjmov/

Skutočnéplnenieprijmov/
Schválený
rozpočet

Pri m celkomztoho:

555 127,00

Bežné ríjmyKapitálovépríjmyFinančnépríjmy

553 387,000.001740,00

V dav

celkomztoho:

Bežné v}'Tdavk},KaitálovévýdavkyFjnančnévýdavky

Scbválený rozpočet

po poslednej zmeiie69495856

čerpanie výdavkovk3I.12.202067689023

% čerl}al,,av'davkov9740

62;] LU] ,970,006785059

609 815.64

0.00

97,24
0,00

67 074,59

98,86

555 127,00

674 856 42

649 286,93

9621

545 887.001740,007500,00

616 417,4356067,14237185

590 847,94

95,85

56 067,14

100.00

100.00

2 371.85
1

Rozpočtovéhosodárenie obce

0,00

20102'14

27 60330

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
\'ŕška príjmo\' \-rohu 2()=0 bolii o`rply\ neiiá \ dôsledLu paiidéinie ocho]-enia COY [D -19.

Schválený rozpočet na rok2020poposledneizmene

Skutočnost' k 31.12.2020

% plnenia

694 958,56

676 890.23

97,40

Z rozpočtovaných celko`Ých príjmov 694 958,56 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
676 890.23 EUR. čo predstavuje 97.40 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok2020oosledneizmene

Skutočnost' k31.12.2020

% plnenia

1

PP1627107,97

97.24

609 815.64

Z rozpočtovaných bežných príjmov 627107.97 EUR bol skutočný pi.íjem k 31.12.2020 `.. sunie
609 815,64 EUR. čo predstavuje 97,24 % plnenie.

a) daňové prijmy EK 100

Schválený rozpočet na rok2020i)oi)osledneizmene

Skutočnost' k 31.12.2020

% plnenia

300 900,09

2!)277S.55

97,30

V}'ĺnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve EK 110
Z predpokladanej finančnej čiastky `,' sume 282 745,09 ELTR zvýnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 282 745,09 EUR. čo predstawje
plnenie na 100 %.
\'' r(tku 1020 \}'Ška `}nosu daiie z príjm(i\ hoh ()\'pl}\ncnz'i \ dôsledku pandémii` ochi`renia
COVID -19 b()la ki.á{ená ti 2`40 % čÚ prcdsta\ uje sumu 3 ()Í]i.55 Ľ[,TR

Daň z nehnutel'ností EK 120
Z rozpočtovaných 11805,00 ELTR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7 325.44 EUR, čo

predstavuje plnenie na 62,05 % plnenie. Prĺjmy dane z pozemkov boli v sume 6 688,90 EUR,
prĺjmy dane zo stavieb boli v sume 636,54 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 0,00 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 7 325,44 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 378,72
EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 27 664,19 EUR.

Daň za psa
Poplatokza komunálny odpad a drobný stavebný odpad

48.14 EUR
2 654,88 EUR

b) nedaňové prĺjmy: EK 200

Schvá[ený rozpočet na rok2020poi}oslednejzmene

Skutočnosť k 31.12.2020

28 741,99

19 702,40

% plnenla
1

66,24

Príjmy z i)odnikania a z vlastnĺcwa majetku F,K 210
Z rozpočtovaných 10 272,24 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 250,24 EUR, čo
je 31.64 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje prĺjem z dividend v sume ..... ELR. príjem

z prenajatých pozemkov v sume

72,24EURapríjemzprenajatýchbudov,priestorovaobjektovvsume.3178.00ELTR.

Administratĺvne poplatky a iné poplatky a platby EK 220+240
Administratĺvne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 11152,72 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 10 635,13 EUR čo
je 95,36 % plnenie.

c) iné nedaňové prijmy: EK 290

Schválený rozpočet na rok

Skutočnost' k 31.12.2020

% plnenia

5 817,03

79'50

2020 o osledne zmene7317,03

Z rozpočtovaných in}''ch nedaňovÝch príjmov 7 317,03 EUR, bol skutočný prijem vo výške
5 817,03 EUR, čo predstavuje 79.50 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných gi.antov atransferov 297465,89 EUR bol skutočný príjem vo výške
297 339.69 EUR, čo predstavuje 99,96 plnenie.

Posk tovatel' dotácieUPsvaR

Učel

Suma v EUR2076.00

Dotácia na stravu MSDotácianastravuZSSkolskéi)otrebypreMS
7168.80315,402058.40

UPsváR
OU odbor školstva Banská B}istricaOUodborškolstvaBanská8stncaUPsvaR

15 597,]9235463.00

OU odbor školstva Banská BystricaMDvaRR
35,4277.8938460

OU 88 - odbor ZPOUodborškolstva Banská BystricaOUodborVS

OU Banská BystricaOUodborško[stvaBanská BystricaOUodborškolstvaBanskáBystricaOURimavskáSobotaSUSR

Skolské otreby pre zs
Rodinné prídavkyTransferpreZS

Cestná do ravaTransfernaZP

Dopravné ZS
270,60 REGOBSoc.nezvýhodnené detiVzdel.oukazMS
6 950,002433.001978,00881,031588.00

Vzdel.poukaz ZS

Vrby NRSR
Sčítanie DBaoPríspevoknaučebnice
OU odbor Školstva Banská BystricaOUodborškolstvaBanskáBystncaOURimavskáSobota

3 870,00500.00
18.00110100

Distančné vzdelávanie
Register adriesMimoriadneodmeny ZS

OU odbor školstva Banská BystricaUPsvaR
13 473,36

1100.00

Dar
SPOLU

§50j pro`etk
Nk
Financnydarz
emec a

297 339,69

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty atransfery v sú`Jislosti s pandémiou ochorenia
COVID -19 :

pos

tovatel'

Suma v EUR

Učel

1111111111111'''''-

Popis naj\,'ýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID-19

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky aboli použité v súlade s ich
účelom.

2. Kapitálové pi'íjmy:

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2020

|S2CF2Voá[::#ZeĽ°nčeeítznmaern°ekI0.00
1

0,00

10

Z rozpočtovanýcli kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný iirĺjem k 31.12.2020 v sume
0,00 F,UR, čo predstavuje 0 % plnenie.

Obec Kaloša v roh nemala žiadne kaDitálové Dríimy

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktiv
Zrozpočtovaných

...

EUR bo[

skutočný

príjem

k31.12.2020

v

sume .... EUR,

čo

predstavuje ......... % plnenie.

Prijaté granty a transfery
Zrozpočto`Janých

.......

EUR bol skutočný prĺjem k31.12.2020 v

sume ...... „.

EUR.

čo

predstavuje ......... % plnenie.

3. Príjmové rinančné operácie: EK 400+500

Schválený rozpočet na rok2020poposledneizmene67850,59

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

67 074,59

98,86

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií

67 850.59 EUR bol

skutočný príjem

k 31.12.2020 v sume 67 074,59 EL'R, čo predsta`/'uje 98,86 % plnenie.

V roku 2020 bol pripojený nepoužitý transfer na rekonštrukciu MŠ v sume 44 550,84 €.

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na
výkon samosprávnych fiinkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z pn'jmov FO v roku 2020
vdôsledku pandémie ochorenia COVID-19 `i' sume 15 607,00 EUR schválená obecným
zastupiteľstva dňa 5.10.2020. uznesením č.1/10/2020.

Uznesením obecného zastupiteľstva č 1/5/2020 zo dňa 17.5.2020 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 1 740,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 964,00 EUR.
V roku 2020 boli
nevčerpané prostriedky zo šR948,75 v sume uR
nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 5 004,00 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za i.ok 2020
Výška výdavko\' v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID -19.

Schválený rozpočet na i.ok2020poposledneizmene

Skutočnost' k 31.12.2020

% čerpania

674 856,42

649 286.93

96.21

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 674 856.42 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 649 286.93 EUR, čo predstavuje 96.21 % čerpanie.

k 31.12.2020

1. Bežné w'Tdavlo7 EK 600

% čerpania

Skutočnost' k 31.12.2020

Schválený rozpočet narok2020poposlednejZmene

1

616 417.43

'

1

95,85

1

590 847.94

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 616 417,43 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 590 847,94 EUR, čo predstaviije 95.85 % čerpanie.

k 31.12.2020

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, plaw. sLužobné prĺjmy a ostatné osobné vyrovnania EK 610
Z rozpočtovaných výdavkov 292 979,50 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sun?e
292 356,07 EUR. čo je 99,79 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovnĺkov OcU,
aktivačných pracovníkov a pracovníkov Školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a prispevok do poist'ovní EK 620
Zrozpočtovaných výdavkov 98 855,92 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
98 779,12 EUR, čo je 99.92 % čerpanie.

Tovary a služby EK 630
Z rozpočtovaných výdavkov 202191>87 EUR bolo skutočne čeipané k 31.12.2020 v sum,e
187 762,32 EUR, čo je 92,86 % čerpanie. Ide o prevádzkové `Jýdavky všetkých stredísk OcU,

ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery EK 640
Zrozpočtovaných výdavkov 21397,16 EUR bolo skutočne čeTpané k31.12.2020 v sume
10 957,45 EUR, čo predstavuje 51,21 % čerpanie. Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku
2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID -19. Dotácie boli krátené o 0 % v sume 0 EUR
čo malo negatĺvny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.

Splácanie úrokov a
ostatné
finančnými výpomocami EK 650

platby

súvisiace

súvermi,

pôžičkami

anávratnými

Z rozpočtovaných výdavkov 992,98 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 992,98
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

2. Kapitálo`Té výdavky EK 700

Schválený rozpočet m rok2020poT}osledncjzmenc

Skutočnost' k 31.12.2020

% čerpania

56 067,14

56 067,14

100.00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 56 067.14 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 56 067,14 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Medzi významné poLožky kapitá]ového rozpočtu patrí:
a) Modernizácia VO z VZ
Z rozpočtovaných 1740,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1740300 EUR,

čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia MŠ z daro`J a VP
Z rozpočtovaných
54 327.14 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 54 327,14
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

3. Výdavkové rinančné operácie EK 800

Schválený rozpočet na rok2020popos[edne.izmene

Skutočnost' k 31.12.2020

% čerpania

2 371,85

2 371.85

100.00

Z rozpočtovaných výdavkových f[nančných operáciĺ 2 371,85 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 2 371.85 EUR, čo predstavuje 100 % čeipanie.

Zrozpočtovaných w'rdavkových finančných operácií 2 371,85 EUR na splácanie istiny
z prijatých ú\'erov a z leasingu bolo skutočné čeipanie k 31.12.2020 v sume 2 371,81 EUR, čo
predstavuje 100 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodáľenie obce
ežné pn'jmy spolu
z toho : bežné pri'jmy obce

Skutočnost' k 31.12.2020 v EUR
609 815.64
609 815,64

bežné príjm} RO

ežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

590 847,94
590 847,94

bežné vydavky RO

ežJtý ropočel
apitálové prĺjmy spolu
toho : kapitálové pTíjmy obce

1 8 967,70

0,00
0,()0

kapitálové príjm)Í RO

apitálové výdavky spolu
z toho : kapitálcwé výdavky ctbce

56 067,14
jó o67,J4

kapitálové \J}'Jdavky RO

ai)ltálový rovočet
Tel}yĹoWscl.odok bežného a kapltálového rozpočfu_

Vylúčenie z prel)ytku/Úprava schodku HČ

Uprawený schodok bežného a kai}ilálového rop!pš|!±
'jmové finančné ctperácie s \}'ii imkoii ciicl/ii`h iiro`ĺi.iildlo\

ýdavkové finančné operácie s \.\ nmLou c\idrich prustrii.dL(]\

ozdiel f imančných operácií
PRIJMY SPOLU

-56 067,14

-37 099,44
14 433,78

-51 533,22
67 074,59
2 371,85

64 702,74
676 890,23

649 286,93

VYDAVKY SPOLtJ

27 603,3014433,7813169,52

ospodáTeníe obce
Vyláčeníe z i)rebytku/Ĺ'pr{iw `ťli()ĺll`u lIČ

Uiirayené l.ospoddrenie obce

Výška preb}ku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID -19.

Schodok i.ozpočtu v sume 37 099,44 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 pĺsm. a) a b)

zi5kot:ari,č.h5zsá3i':2:`f,záeoníron?sgroš::ýhch.rperdap`ilsdol;::púrz:vme:e;Šan:,:;rg:ÍE:n:o,rzo:ípeedž,Ťož:n§nÉ
apodľa osobitných predpisov vsume 14433`78 EUR
vysporiadaný :
-z rezervného fondu
..... EUR
z ďalšíchpeňažných fondov
..... EUR
-z návratnýchzdr. financovania
15 607,00EUR
z finančných operácií
35 926.22 EUR

bol

vrozpočto`'om

roku

2020

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočto`,Ých pravidlách územnej samosprá\Íy a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov

v z:,enĺnneevs,Ťčo:šc±eprepdr3;::`edsfyupzroavgŔe .úTeT,Š::e :r:čené na bežné výdavky posk,,tnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 14 433,78 EUR, a to na :
-prenesený výkon v oblasti školstvav sume 6162,88 EUR
stravné pre deti `ĺ hmotnej núdzi v sume 8 270,90 EUR

Zostatok finančnýcli operácií v sme 64 702,74 EUR. bol použitý na:
•

vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume

51533,22 ELTR

Zostatok

finančných operácií podl.a § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplneni' niektorých zákonov
v zneni' neskorších predpisov v sume 13169,52 EUR, iiavrhujeme použiť na :
-tvorbu rezer`Jného fondu
13169.52 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvoi.bu rezer`mého fondu za rok 2020 vo výške
] 3169.52 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervn}:' fond vzmysle ustanovenia §

15 zákona č.583ĺ'2004 Z.z. vz.n.p..

0 použitĺ rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiterstTo.

Suma v EUR

Fond rezewný
1 ZS k 1 1 2020

1

|
82 389.34

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok

|

-z:%ádn.ieí:tei;É:,`ťíyí:o.ssTi,aonzgal:ednTl

l

- z ±-inančných operácií

lJb),.tky - použitie rezervného fondu
-uznesenie čl/5/2020 zo dňa 17.5.2020obstaranie

964,00
2171,12? ú\i.er

-krytíe schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
81425,34

KZ k 31.12.2020

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond vzmysle zákona č.152/1994 Z.z. vz.n.p.. Tvorbu apoužitie
sociálneho fondu upra\'uje loli`l`ti'\ na ;mlm íi.

Suma v EUR

Sociálny fond
ZS k 1.1.2020

1 755`24

Prírastkv-povinn}'J.prídel -1,05

2 250,181

-povinný prídel - ostatné prírastky

Úbvtky

%

%
218,01

-závodné stravovanie
-regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úb}iky

3 787,41

Kz k 3 l .12.2020

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

AKTivA
Názov

Maj etok spolu
NeobežnÝ. majetok spolu

KZ k 31.12.2020 v EUR

ZS k 1.1.2020 vEUR

1000 201,78

1 008 467,22

754 747`02

779 465.14

í z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0.00

636 767 .02

Dlhodob}'ĺ hmotný majetok

661 485,14

Dlhodobý finančný majetok

117 980,00

Obežný majetok spolu

228 679,03

245 454,76

378,06

298,96
0,00

z toho ;
• Zásoby

Zúčtovanie medzi subjektami VS

Dlhodobé pohl'adávky
Krátkodobé pohl`ad ávk}J
Fiiiančné účbr

'

0,00

0,00 1
17 806,70
210 481`53

Poskytnuté návratné fm. výpomoci d]h.

0,00

! Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0.00

Časové rozlíšenie

323.05

117 980,00

0.00

14 031.76

231124,04

0,00
0,00
0,00

PASIVA

Názov
V]astné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

KZ k 31.12.2020 v EUR

ZS k 1.1.2020vEUR
1 008 467,22

1000 201,78

712 382,86

607 815,48

0,00

0,00

• z toho :

Oceňovacie rozdiely
Fo,ld),
V}''-sledok hospodárenia

( Záväzkv

0.00

0000

712 382,86

607 815,48

160 924,04

194 073,54

z toho :

Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

0.00
14 433,78

408,00
5 952.75
10

D]hodobé záväzk\'-

Krátkodobé záväzk}.

77 465,36 '

79 806,53

32 576,87 |

87 065,23120841,03|198312.76

|

36 448,03

Bankové úvery a vypomoci

135160`32

t Časové rozlĺšenie

7. Prehl'ad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
tav záväzkov

z toho pc> lehote

z toho v lehote
splatnosti

Záväzkv celkom

Dmh záväzku

k 31.12.2020 v EtJR

splatnosti

Druh záväzkov voči:-dodávatel`om-zamestnancom-poisťovniam
1 556,40

1 556'40 1

'

i

|

-daňovémuúradu|-Štátnemurozpočtu|-bankám

-návratné fin.v}'ĺpomoci-štátnvmfondom

- dodávateľský úver-sociálnyfond

17 293,23

17 293,23

10 731'50

10 73]'501

2 686,40

2 Ó86,40

14 433,78

14 433.78

20 841,03 (
15 Ó07,00

20 841,03
15 607,00

72 S44,47

72 S44,47

20 010.00

20 010'00

4 200,981

1 12 202
Účel

Venteľ

Výška

Ročná splátka

poskytnutého
úveru

istiny

`bk

Prlma an aŠFRBSSE1

1029,25|160924,04

1

160 924,04

Záväzky spolu k 31.12.2020

Stav úverov k

4200,98

1 029,25 1

- iné záväzk}7

1

za rok 2020
0.001

65 841`03)87283.6712610000

| Rekonštr. KD1soc.bvt\'|Vereinéosv.1

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

217112

447,27
1

Zostatok

Rok

úveru (istiny)

splatnosti

k 31.12.2020

20 841.03

545.71

52 534,47

0.00

20 0] 0_00

1 740,00
1

Obec v roku 2020 neuzatvorila Zmluvu o úvere.

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 prij ať návratné zdroje financovania. len ak:

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60°/o skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočto\,rého roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzko\Í z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížen}'ch o
prostriedky poskytnuté `' prĺslušnom rozpočto\'om roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy. prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky zĺskané na základe osobitného predpisu.
a)

y

' očet

o l'a

17o s

ĺsm.a:

Text

,

608 268,02

Skutočné bežné priimy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.20] 9ztoho::

608 268,02 1

- skutočné bežné prĺjmy obce1-skutočnébežnépríjmyROls1b'éí.mobceaR0k31122019*

PC ou

ezn

pr]

Suma v EUR

608 268,02

vIk'ámadlhuobcek31122020ztoho:

90 992,25

e OV Su-zostatok istiny z bankových ú\'erov1-zostatokistín}'zpôžičiek

20 84] ,03
1

11

-zostatok istinv z návratnÝch finančnÝch \ĺÝpomoc]'

1S 607,00

'

20 0] 0,00

- zostatok istinv z investičných dodávateľsk}'/ch úverov

!

- zostatok istinv z bankov\'ĺch úverov na predfinancovanie projektov EU
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty

52 534,47

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istinv z ......

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020

90 992,25

Do celkovei sum+r sa nezaDočĺtavaiú zá``äzkv:
- z úverov zo ŠFRB obecné náiomné b\t}

52 534,47

- z Úveru z Environmentálneho fbndu-zbanko`'ýchúverovnapredfi"ancovanie proiektov EU-zúverov......

u sumaz
SPOSpo 1

38 457,78

,luupravenácelková
dlliu obcedo
k 31.12.2020**
áväzkov
ktorá sa suma
nezapočíta
celkovei sumy dlhu obce

Zostatok istiny k 31.12.2020**

Skutočné bežné prĺjmyk31.12.2019*

§ 17 ods.6 pĺsm. a)

38 457,78

608 268,02

6,32%

Zákomá podmienka podľa § 17 ods.6 pĺsm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b Výpočetpodl'a

17ods.6písm.b :
Suma v EUR

Text

)6082,

Skutočné bežné príjmy z rmančného výkazu FIN 1-]2 h 31.12.2019
z toho:
- skutočné bežné príjm}i i)bc.

- skutočné bežné pri'jmv RO

S olu bežné Drĺimy obce a RO k 31.12.2019
608 268,02
Bežné príimv obce a R0 uDravené o účelo`o určené:

1-dotácienaprenesený`'Ýkonštátneisprávyi-dotäciezošR
263 801,68

32 043,88
1 S00,00

- transfeľ z BBSK

297 345,56
310 922,46

Spolu bežné i)ríimy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019SoluupravenébežnéDrĺimvk3].12.20]9*
DSplátky istiny a i'irokov z rimnčného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
1 s výnimkou íednorazového i)ľedčasnélto sDlatenia:1-821005
1

2171,12200,73992,98

-821007
-651002
1_

3 364,83

Spolu splátky istinv a úrokov k 31.12.2020"
Suma ročných splátok vrátane
úhradv výnosov za rok 2020**
3 364,83

Skutočné upi.Íivené bežné pľÉjmy 1

§ 17 ods.6 pĺsm. b)

k 31.12.2019*

310 922.46

1'08 %

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

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikatel'om podl'a § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2020 o dotáciách, prá`Jnickým osobám.
fyzick}'m osobám i podnikatel.om na podporu `ršeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Výška poskytnutých dotácii' z rozpočtu obce bola v roku 2020 oyplyvnená paiidémiou ochorenia
COVID - 19. Dotácie boli krátené 0 0 % čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií
v neziskovom sektore.
12

Prĺjemca dotácie a účelové určcnie dotácic
- bežné výdavky na ,. , ..
- kapitálové výdavky na ....

Suma poskytnutých

Suma skutočne

Rozdiel

rl"nčných

pOužitýcll

(stĺ.2 - stl.3 )_4_

prostriedkov

rmmčnýchpľostriedkov-3-

_2-

-1-

200,00

200.00

1 Reformovaná cirkev Káloša

0.00

K 31.12.2020 boli \'yúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.1/1/2020
o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzt'ahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) Štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom

:}:8:g:;:3=#Cchobcí
V súlade s ustanovenĺm § 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 zriaden}ú alebo
založeným právnickým osobám, f}'zickým osobám -podnikatel'om a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedk}' svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné \'zťahy
k štátnemu rozpočtu. štátnym fondom, rozpočtom iných obcĺ a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadení'm a založenÝm právnickÝm osobám
\č,tovt-nL"1.Ľ{lJ-ĺĺm

Eĺ3ľai=}±!]±__i±±P{_`i.izid;)n.ii.\'oĹ`iHiatlm\'mjii.,í\ni{`k\'n``{_``ob'tm.

-

prostriedky zriad'ovatel'a, vlastné prostriedk}r RO
Rozpočtová organ izácia1

Suma poskytnutýcli
rinančných
pi.ostrĺedkov
-2-

1

Suma poskytnutých

Suma skutočne

Rozdiel

rimnčných

použitých fim nčných
prostriedkov

(stĺ.2 - stl.3 )-4-

prostriedkov

-3-

-2-

±`immčnei",J±ri:~i

iiiĺ±±±iL.č±n_iJĺj2jÉ2±±±JiQL`ĺši\±2±éší±ĺni?ác!íi!P

i)rostriedky zriad'ovatel'a

Príspev ková organizácia

Suma poskytnutýcli
finančnýcl`

prostriedkov
•,+-

-

Rozdiel
(stĹ2 - stl.3 )_4-

prostriedk}. od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

-

Suma §kutočne

použitých fin ančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne

Rozdiel

použitýcli rinančných
prostriedkov

(sti.2 - stĹ3 )

-3-

-4-

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
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1

Suma posk}1nutých
rinančných
prostriedkov

PrĹspev ková oi.ganjzácia1

Suma skutočne

Rozdicl-

použitýcb finančných
prostriedkov

(stĹ2 - stí.3 )_4-

-3-

-21

-

prostriedky vlastné
!

Vlastné rinančné

Prís pev ková organizácia
pľostriedky
-2-

Suma skutočne

Rozdiel

použitých finančných

(stĺ.2 - stĺ.3 )-4-

pT.ostriedkov
-3-

[ inanč.né us oriadanic \,oči 7Ĺiloži`m''m rii.ái` mch\'n` osobám:
Pi.ávnĺcl{á osoba

Suma poskytnutých

Suma skutočne

Rozdiel

finančnýcli

použitýclL finančných

(stĺ.2 - stĺ.3 )-4-

prosti.iedkov
-2-

prostriedkov
-3-

b) Finančné usDoriadanie voči Štátnemu rozDočtu
Poskytovatel'_1-

Úče]ové určenie grantu, trsnsferu

Suma

Suma skutočne

Rozdiel

uviesť : školstvo, matrika, ....

poskytnutých
rimnčných

pOužitých
finančných

(stĺ.3 -stĺ.4 ) )-S-

i]rostriedkov
-3-

prostriedkov

- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
_2-

ÚpsvaR
' ÚpsvaR

OÚ88
OÚ88

upsvaR
Ou88
MDvaRR
OÚ 88 odbor ŽP

OÚ88
OÚ odbor VS

OÚ88
OÚ88
OÚ88
OU Rim. Sobota

ŠÚsR
OÚ88
OÚ88
OÚ Rim.Sobota
OÚ BB

upsvaR
Dar
SPOLU

Dotácia na stravu MŠ
Dotácia na stravu ZŠ.
Školské potreby pre MS
Školské potreby pre ZŠ

Vzdel.poukaz ZŠ

77.89

3 84,60

270,60
6 950,00

1

2 433,00 )

'

1978.00

Bežné výdavkv

(

1582,05
1978,00

0'00
0,00
0'00
0'00

0'00
850,95
0,00

881,03

881,03

1 588,00

1 588,00
3 870,00
500'00
18'00 '

0,00 1

1 101'00

0'00

13 473,36

13 473,36

0.00

1100,00
297 339,89

1100,00

3 870.00

500,00
18.00
1101,00

!

2 058,40

35,42
77,89
384,60
270'60 1
6 950'00

35,42

; Mimoriadne odmenv zs
§50j projetk
Finančný dar z Nemecka

315,40

235 463.00

Distančné \/'zdelávanie
Register adries

5 311,93

4 683,10 1

2 058,40 ,

Vl'by NRSR
Sčítanie DBao
Príspevok na učebnice

230151,07

1 294,80

7168,80

15 597,19

Soc.nezvýhodnené deti

15 597,19

2654,40
5616,50
0,00
0,00
0'00

2 076,00
315,40

Rodimé pridavky
Transfer pre ZŠ
Cestná doprava
Transfer na ŽP
Dopravné ZŠ
REGOB
Vzdel.poukaz MŠ

-4-

287 999,83

0'00 1

0,00 1

0'00
0'00

0,00
14433,78

c) Finančné usporiadanie voči Štátnvm fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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•

,

h

b,

d Finančné usDoriadanie voči rozDočtom inÝch obci
Su ma ĽioskvtnutÝch

Suma skutočne

Rozdiel

fimnčnýcb
prostriedkov

použitých rimnčných
prostriedkov

(stí.2 - stí.3 )

_2-

-3-

-4-

Suma nriiatÝch

Suma skutočne

Rozdiel

rimnčných

použitých rinančných
prostriedkov

(stí.2 - stĺ.3 )_4-

1ob"

Obec

pľostriedkov
-2-

-3-

e) Finančné usporiadanie `'oči rozpočtom VLTC
Su ma t}oskvtn utÝch

Suma skutočne

Rozdiel

timnÉnýcb_

použitých fimníRých

(stĹ2 - stĹ3 )

pľostriedkov
-2-

prosti.iedkov
-3-

-4-

Suma ni.iiatÝch

Suma skutočne

Rozdiel

rimnčných

použitýcli fimnčných
prostriedkov

(§tí.2 - stí.3 )

vÚc

1vÚc

prostriedkov

_4-

-3-

-2-

1

Obccné zastupitcľstvo berie
k Zá\..erečnému účtu za rok 2020.

na

vcdomie

správu

hlavného

kontrolóra

astanovisko

Obecné zastupiteľst`,'o berie na vedomie správu audítora za rok 2020.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuj e Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez w'.hrad.

Obecné zastupiteľstvo schval'uje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo vÝške 13 169,52 EUR.
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