
 

 

 

 

 

       
 

 

           Návrh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet Obce Zbehy 

za rok 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Predkladá : Ing. Adam Žákovič 

 

Spracoval: Andrea Horková 

 

V Zbehoch dňa 07.6.2021 

 

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 07.6.2021 

 

Záverečný účet schválený obecným zastupiteľstvom  dňa .................., uznesením č. 

........................... 

 

 



                                                                      2 

 

 

 

Záverečný účet obce za rok 2020 
 

 

 

OBSAH :  

 

1. Rozpočet obce na rok 2020 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 

 

4. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      3 

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. 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 9.12.2019 uznesením 

č. 101/2019. Zmeny rozpočtu:  

- zmena schválená dňa 20.01.2020 rozpočtovým opatrením č. 1 

- zmena schválená dňa 31.03.2020 rozpočtovým opatrením č. 2 

- zmena schválená dňa 30.06.2020 rozpočtovým opatrením č. 3 

- zmena schválená dňa 30.09.2020 rozpočtovým opatrením č. 4 

- zmena schválená dňa 30.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 5 

- zmena  schválená OZ dňa 9.9.2020 uznesením č. 40/2020 

- zmena  schválená OZ dňa 21.9.2020 uznesením č. 57/2020 

- zmena  schválená OZ dňa 9.12.2020 uznesením č. 90/2020 

 

                                     Rozpočet obce k 31.12.2020 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Skutočné 

čerpanie 

k 31.12.2020 

Príjmy celkom 1867230,00  1743901,68 1691528,78 

z toho :    

Bežné príjmy 1476079,00 1603174,00 1585632,00 

Kapitálové príjmy 173080,00 23920,00 22501,00 

Finančné príjmy 195071,00 72745,00 39245,00 

Bežné príjmy RO s právnou 

subjektivitou 

23000,00 44062,68 44150,78 

Výdavky celkom 1867230,00  1721142,20 1561875,06 

z toho :    

Bežné výdavky 900830,00 909815,00 759729,01 

Kapitálové výdavky 409030,00 177370,00 168238,38 

Finančné výdavky 16750,00 16800,00 16750,43 

Bežné výdavky RO s právnou 

subjektivitou 

540620,00 617157,20 617157,24 
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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 

1743901,68 1691528,78 98,91 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov  1867230,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 1743902,00 EUR, čo predstavuje  98,91  % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% plnenia 

 1603174,00 1585632,00 98,91 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1603174,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 1585632,00 EUR, čo predstavuje  98,91 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% plnenia 

871266,00 869515,94 99,13 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej prvotnej prognózy v sume 728453,00 EUR a následne viacerých 

zmien a prognóz počas pandémie, boli z výnosu dane z príjmov k 31.12.2020 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 711361,80 EUR.  

 

Daň z nehnuteľností 

Skutočný príjem za daň z nehnuteľností k 31.12.2020 bol v sume 158154,14 EUR. 

Príjmy za dane z pozemkov boli v sume 58444,12 EUR, príjmy za dane zo stavieb 

boli v sume 36302,91 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume  2010,00 EUR. 

Daň za psa bola 1691,39 EUR. 

Daň za užívanie verejného priestranstva bola 737,20 EUR. 

Daň z ubytovania bola 101,20 EUR. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bola 60877,32 EUR. 
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b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% plnenia 

134729,00 124723,94 93,40 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 134729,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

124723,94 EUR, čo je 93,40 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem 

z prenajatých pozemkov v sume 3755,19 EUR a príjem z prenajatých budov, 

priestorov a objektov v sume 38147,50 EUR, príjem z predaja tovarov a služieb 

(voda, opatrovateľské, smetné nádoby, cintorínske poplatky a pod.) predstavuje 

čiastku 60896,47 EUR. 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 7000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6193,90 

EUR, čo je 88,48 % plnenie. Čiastka 8313,53 EUR prestavuje úhradu nákladov 

školskej jedálne a čiastka 7417,35 EUR sú ostatné poplatky(stravné, poplatky 

školy a školské zariadenia a pod.) 

 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% plnenia 

15920,00 14470,30 90,89 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 15920,00 EUR, bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 vo výške 14470,30 EUR, čo predstavuje 90,89 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a vratiek, 

výťažky z lotérií, poistné plnenia.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 581259,00 EUR bol skutočný príjem vo 

výške 576922,13 EUR, čo predstavuje 99,63 % plnenie. 

 

Poskytovatel dotácie Suma v EUR Účel 

Úrad práce soc. vecí a rodiny 896,37 Individuálne potreby, rod. 

prídavky 

Úrad práce soc. vecí a rodiny 23710,74 Podpora udržania 

zamestnanosti v MŠ počas 

trvania pandémie 

Ministerstvo vnútra SR 5629,44 Matrika 

Úrad práce soc. vecí a rodiny 1106,59 Asistent učiteľa, MŠ 
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Úrad práce soc. vecí a rodiny 3225,20 Asistent učiteľa, ZŠ 

Úrad práce soc. vecí a rodiny 18185,40 Hmotná núdza, strava dotácia 

Ministerstvo vnútra SR 744,15 REGOP 

Okresný úrad Nitra 214,23 Životné prostredie 

Ministerstvo vnútra SR 4280,89 Refundácia nákladov na 

covid testovanie 

Krajský školský úrad 508048,00 Základná škola 

Krajský školský úrad 2556,00 Materská škola 

VÚC Nitra 1200,00 Kultúrno-športové podujatie 

Ministerstvo životného 

prostredia 

982,58 Geologický prieskum územia  

Ministerstvo vnútra SR 4288,00 Sčítanie obyvateľstva, 

domov a bytov 

Ministerstvo vnútra SR 48,40 Register adries 

Ministerstvo vnútra SR 1806,14 Parlamentné voľby 

Granty a transfery boli účelovo učené 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 

23920,00 22501,00 94,07 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 23920,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 22501,00 EUR, čo predstavuje  94,07 % plnenie.  

 

Granty a transfery 

Obec k 31.12.2020 dostala účelové kapitálové granty a transfery a to 

z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v hodnote 7581,00 Eur na 

projekt „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry“    a od Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR  14250,00 Eur na realizáciu 

informatizácie – wifi. 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma 

v EUR 

Účel 

Ministerstvo  investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR   

14250,00 Informatizácia - wifi 

Ministerstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR 

7581,00 Budovanie prvkov zelenej 

infraštruktúry 

 

Príjem z predaja majetku 

Obec za účelom vysporiadania pozemkov odpredala časť pozemku v hodnote 

v hodnote 670,00 EUR. 
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3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% plnenia 

72745,00 39245,00 53,95 % 

 

Obec Zbehy v roku 2020 prijala návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva 

financií SR,  ako kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID-19. 

Obec Zbehy v roku 2020 neprijala žiadny nový úver. 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná škola: 

Obec Zbehy má jednu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou a to 

Základnú školu. 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% plnenia 

44062,68 44150,78 99,99 % 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 44062,68 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 44150,78 EUR, čo predstavuje  99,99 % plnenie. Čiastka 

predstavuje vlastný príjem ZŠ z prenájmu, poplatky za školy a školské zariadenia,  

za stravné, réžie a pod.   

  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% čerpania 

1721142,20  1561875,06 85,57 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1721142,20 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume  1561875,03 EUR, čo predstavuje  85,57  % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% čerpania 

909815,00 759729,01 83,50 
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 909815,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume   759729,01  EUR, čo predstavuje  83,50 % 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 308260,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 

v sume 281064,46  EUR, čo je 77,49  % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky 

pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby, pracovníkov materskej školy, dohody 

o vykonaní práce a odmeny obecného zastupiteľstva. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 118410,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 

v sume 98115,33  EUR, čo je 73,27 % čerpanie.  

Tovary a služby  

Z rozpočtovaných výdavkov 417550,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 

v sume 334105,65 EUR, čo je 80,55  % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky 

všetkých stredísk obce, ako sú manažment, kontrola, sociálne služby, bezpečnosť, 

zamestnanosť, komunikácie, odpadové hospodárstvo, rozvoj obce, vybavenosť, 

rekreačné a športové služby, kultúra, materská škola. Sú tu účtované cestovné 

náhrady, energie (voda, elektrina, plyn), bežný materiál, dopravné, pohonné hmoty 

rutinná a štandardná údržba budov, ciest, verejných priestranstiev, nájomné za 

nájom, osvetlenie, odvoz odpadu a ostatné tovary a služby zabezpečujúce 

fungovanie a chod obce a jej zložiek. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov  61805,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 

v sume 42656,60 EUR, čo predstavuje 69,02 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami 

a návratnými     finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov  3790,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 

v sume 3786,97 EUR, čo predstavuje 99,92  % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% čerpania 

177370,00 168238,38 94,85 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov  177370,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume   168238,38 EUR, čo predstavuje  94,85 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou 

Záverečného účtu.   

Medzi  položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Nákup budovy pošty 40395,00 EUR 

b) Nákup drviča konárov 2856,00 EUR 

c) Kúpa vozidla Tatra 1000,00 EUR, kúpa traktorovej kosačky 3867,50 EUR  
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d)  Rekonštrukcia a vybavenie hádzanárskeho ihriska v hodnote 9614,88 EUR 

e) Chodník Perky potok 53760,00 EUR 

f) Prípravná a projektová dokumentácia: chodník 1950,00 EUR, PD komunitné 

centum – hala  22610,00 EUR, PD  zelená infraštruktúra  (druhá etapa) 9000,00 

EUR,  

g) Nákup pozemkov v rámci vysporiadania pozemkov 1185,00 EUR 

h) Umistnenie informatizačnej infraštruktúry – WIFI v hodnote 15000,00 

i) Vyhotovenie poslednej etapy územného plánu v hodnote 7000,00 EUR 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% čerpania 

16800,00 16750,43 99,70 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií    16800,00 EUR bolo 

skutočne čerpané  k 31.12.2020 v sume  16750,43 EUR, čo predstavuje  99,70  % 

čerpanie. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je 

prílohou Záverečného účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií boli prostriedky v hodnote    

16750,43 EUR použité na splácanie istiny zo ŠFRB. Obec v roku 2020 spláca iba 

úver zo ŠFRB. 

 

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% čerpania 

617157,24 617157,24                100,00 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 617157,24 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume  617156,24 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  

Uvedená čiastka predstavuje mzdové výdavky, režijné náklady, kancelársky, 

čistiaci a hygienický materiál a ostatné bežné výdavky na zabezpečenie chodu 

Základnej školy. Základná škola mala v roku 2020 iba bežné výdavky. 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

Hospodárenie obce  

 

Skutočnosť k 31.12.2020 v 

EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 1629783,09 

z toho : bežné príjmy obce  1585632,31 

             bežné príjmy RO 44150,78 

Bežné výdavky spolu 1376886,25 

z toho : bežné výdavky  obce  759729,01 

             bežné výdavky  RO 617157,24 

Bežný rozpočet +252896,84 

Kapitálové  príjmy spolu 22501,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  22501,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 168238,38 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  168238,38 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -145737,38 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
107159,46 

Vylúčenie z prebytku  11159,58 

Upravený prebytok/schodok bežného 

a kapitálového rozpočtu 
+95999,88 

Príjmové finančné operácie  39245,00               

Výdavkové finančné operácie 16750,43 

Rozdiel finančných operácií +22494,57 

PRÍJMY SPOLU   1691529,09 

VÝDAVKY SPOLU 1561875,06 

Hospodárenie obce  129654,03 

 
Prebytok rozpočtu upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR (ZŠ dopravné 

320,30 EUR, ZŠ projekt čítame radi 800,00 EUR, strava HN 6764,40 EUR, 

individuálne potreby 99,80 EUR, SODB 3175,08 EUR) je v sume  95999,88  EUR   

zistený podľa ustanovenia § 2 písm. b) a c) § 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.  

V zmysle platnej metodiky účtovania sa zisťuje rozpočtový výsledok hospodárenia 

ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami bez časti „finančné operácie“. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 

2020 vo výške  9600,00 EUR.  
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5. 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 použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

          Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 64827,96       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok (v rozpočtovom 

roku 2019 bol schodok, netvoril sa RF) 

0,00      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 0,00       

KZ k 31.12.2020 64827,96       

 

Fond prevádzky, údržby a opráv  

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona 

č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. Fond prevádzky, údržby a opráv sa v prípade potreby 

používa v súlade s predpismi na bytové domy 2x7 b.j. 

      Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 29526,88 

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo 

výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného 

bytu   

3341,57      

Úbytky   - použitie fondu  359,00  

KZ k 31.12.2020 32509,45             

 

Peňažný fond 

Obec vytvára peňažný fond určený na splácanie návratnej finančnej výpomoci 

poskytnutej z Ministerstva financií SR vo výške 39245,00 EUR. Obci boli 

poskytnuté v zmysle zmluvy o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/0806,  

finančné prostriedky vo výške 39245,00 EUR. Splatnosť tohto záväzku je 

rozdelená do štyroch splátok: v roku 2024 splátka 9811,00 EUR, v roku 2025 

splátka 9811,00 EUR, v roku 2026 splátka 9811,00 EUR a v roku 2027 splátka 

9812,00 EUR. Fond sa úplne zruší zaplatením poslednej splátky. 

 

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 6021,18 

Prírastky - povinný prídel -        %                    2392,57 

Úbytky   - závodné stravovanie                     976,50   

               - regeneráciu PS, dopravu                   0,00    

KZ k 31.12.2020 7437,25 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 

 

A K T Í V A  

Názov   KS  k 01.01.2020  v 

EUR 

ZS  k 31.12.2020 v 

EUR 

Majetok spolu 5913805,08 5948136,11 

Neobežný majetok spolu 5128215,94 5045009,51 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 29700,00 36700,00 

Dlhodobý hmotný majetok 4703123,47 4612917,04 

Dlhodobý finančný majetok 395392,47 395392,47 

Obežný majetok spolu 784707,14 902881,06 

z toho :   

Zásoby 1133,93 1163,56 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 339239,22 320383,40 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  32294,60 39059,23 

Finančné účty  412039,39 542274,87 

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci dlh. 

  

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci krát. 

  

Časové rozlíšenie  882,00 245,54 

 

P A S Í V A  

Názov KS  k 01.01.2020 v 

EUR 

ZS  k 31.12.2020 v 

EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 5913805,08 5948136,11 

Vlastné imanie  2467021,40 2612814,19 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

  Výsledok hospodárenia  2467021,40 2612814,19 

Záväzky 495307,02 524741,61 

z toho :   

Rezervy  1800,00 1800,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 4392,02 11159,58 

Dlhodobé záväzky 387183,30 371848,94 

Krátkodobé záväzky 101931,70 100688,09 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 39245,00 

Časové rozlíšenie 2951476,66 2810580,31 
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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 16611,53 16611,53 0,00 

- zamestnancom 18540,20 18540,20 0,00 

- poisťovniam  11674,33 11674,33 0,00 

- daňovému úradu 2612,17 2612,17 0,00 

- štátnemu rozpočtu 11159,58 11159,58 0,00 

- zábezpeka na byty 13676,68 13676,68 0,00 

- štátnym fondom 364411,69 364411,69 0,00 

- návratná finančná výpomoc 39245,00 39245,00 0,00 

- fond opráv 32509,45 32509,45 0,00 

- ostatné záväzky 3711,05 3711,05 0,00 

- ostatné rezervy 1800,00 1800,00 0,00 

- sociálny fond 7437,25 7437,25 0,00 

- prijaté preddavky 1352,68 1352,68 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2020 524741,61 524741,61 0,00 

 

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí k 31.12.2020 

 

Veriteľ  

 

Účel 

Ročná 

splátka 

istiny  

za rok 

2020 

Ročná 

splátka 

úrokov  

za rok 

2020 

Zostatok 

úveru 

(istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 

splat

nosti 

 

ŠFRB Výstavba bytoviek 16750,43 3786,97 364411,69 2041 

Ministerstvo 

financií SR 

Návratná finančná výpomoc – 

kompenz. výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID-19 

        0,00       0,00    39245,00 2027 
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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 prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka a 

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov 

neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 

roka.  

Skutočné bežné príjmy obce a  rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej 

pôsobnosti v roku 2019:  

- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12      

 1.704.147,20 EUR 

- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12  

 0,00 EUR 

Spolu   1.704.147,20 EUR  

- z toho 60 % 1.022.488,32 EUR 

- z toho 25 % 426.036,80 EUR 

 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020: 

- zostatok istiny z bankových úverov  0,00 EUR 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí      39245,00 EUR 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB 364411,69 EUR 

SPOLU celková suma dlhu obce     403656,69 EUR 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky   

- z úverov zo ŠFRB                364411,69 EUR 

SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB     39245,00 EUR 

 

 

Zostatok istiny 

k 31.12.2020 

Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 

39245,00  1.629.783,09 0,00 % 

 

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

splnená.  

 

Suma ročných splátok 

vrátane úhrady 

výnosov za rok 2020 

Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. b) 

0,00 1.629.783,09 0,00 % 

 

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

splnená.  
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  

Obec nemá 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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2013 o dotáciách, 

právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne 

prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : podpora 

fungovania organizácii a kultúrno-

spoločenských akcií 

- bežné výdavky  

- 1 - 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - 

stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

ZO Zväzu zdravotne postihnutých 400,00 400,00 0,00 

ZO Slovenského zväzu tech. Športov 1050,00 1050,00 0,00 

TJ Slovan Zbehy 12.000,00 12.000,00 0,00 

ZO Jednoty dôchodcov 1750,00 1750,00 0,00 

Miestny kynologický klub 1200,00 1200,00 0,00 

Spolok turistov 200,00 200,00 0,00 

Zbežanček 500,00 500,00 0,00 

Poľovné zduženie 800,00 800,00 0,00 

ZO Slovenský červený kríž 352,98 352,98 0,00 

Fit klub 200,00 200,00 0,00 

APA Andač 200,00 200,00 0,00 

K 31.12.2020 boli vyčerpané všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so 

VZN č. 4/2013 o dotáciách.  

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

Obec Zbehy nevyvíja podnikateľskú činnosť. 

 

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 
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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 - 

Základná škola Zbehy 83219,75 83219,75 0,00 

Čiastka 83219,75 EUR predstavuje poskytnuté originálne kompetencie voči ZŠ 

Zbehy a preposlané vlastné prímy ZŠ Zbehy. 

 

b) 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 

prostriedk

ov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 -4) 

 

 

 

- 5 - 

Úrad práce soc. vecí a 

rodiny 

Bežné výdavky – 

Individuálne potreby, rod. 

prídavky 

896,37 796,57 99,80 

Ministerstvo vnútra SR Bežné výdavky – Voľby 1806,14 1806,14 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Bežné výdavky – Matrika 5629,44 5629,44 0,00 

Úrad práce soc. vecí a 

rodiny 

Bežné výdavky – Hmotná 

núdza strava 

18185,40 11421,00 6764,40 

Ministerstvo vnútra SR Bežné výdavky – REGOP 744,15 744,15 0,00 

Okresný úrad Nitra Bežné výdavky – Životné 

prostredie 

214,23 214,23 0,00 

Okresný úrad Nitra Bežné výdavky – refund. 

na covid testovanie 

4280,89 4280,89 0,00 

Krajský školský úrad Bežné výdavky – 

Základná škola 

508048,00 506927,00 1120,30 

Krajský školský úrad Bežné výdavky – 

Materská škola 

2556,00 2556,00 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Bežné výdavky – Register 

adries 

48,40 48,40 0,00 
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Úrad práce soc. vecí a 

rodiny 

Bežné výdavky – podpora 

udržania zamestnanosti 

v MŠ počas pandémie 

23710,74 23710,74 0,00 

Ministerstvo životného 

pros. 

Bežné výdavky–

geolog.prieskum územia 

982,58 982,58 0,00 

Úrad práce soc. vecí a 

rodiny 

Bežné výdavky – asistent 

učiteľa MŠ 

1106,59 1106,59 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Bežné výdavky – SODB 4288,00 1112,92 3175,08 

Úrad práce soc. vecí a 

rodiny 

Bežné výdavky – asistent 

učiteľa ZŠ 

3225,20 3225,20  

Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR 

Kapitálové výdavky – 

budovanie prvkov zelenej 

infraštruktúry 

7581,00 7581,00 0,00 

Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR 

Kapitálové výdavky – 

informatizácia – wifi 

14250,00 14250,00 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

      Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

Obec nečerpala  žiadne prostriedky od iných obcí,  ani neposkytla žiadne 

prostriedky iným obciam. 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

VÚC Nitra 1200,00 1200,00 0,00 

Obec Zbehy vyčerpala dotáciu z VÚC na kultúrno-spoločenskú akciu v obci  

v súlade so zmluvou.  

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         

 

Programový rozpočet Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy                    

Plánovanie, manažment, 

kontrola, členstvo, matrika, 

voľby, chod obce (tvary 

a služby), obecné 

zastupiteľstvo 

460840,00 409524,42 88,86 

Sociálne služby                                  

Opatrovateľská služba, pomoc 

v HN 

35305,00 22385,48 63,41 
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Bezpečnosť                                         

Verejné osvetlenie, CO, 

požiarna ochrana 

31010,00 28822,53 92,95 

Komunikačná infraštruktúra               

Údržba a výstavba miestnych 

komunikácií  

64500,00 55176,60 85,55 

Odpadové hospodárstvo 

Likvidácia odpadu, údržba 

verejných priestranstiev 

123010,00 108606,66 88,29 

Rozvoj obce, občianska 

vybavenosť  Rozvoj bývania, 

domy smútku, zásobovanie 

vodou, zdravotníctvo 

102700,00 94929,75 92,43 

Rekreačné a športové služby 

 

24700,00 17361,75 70,29 

Kultúra                                             

Kultúrne služby a akcie, 

knižnice, vydavateľské služby, 

transfery občianskym 

združeniam na kultúrno-

spoločenskú činnosť 

52200,00 32071,06 61,44 

Vzdelávanie                                      

Materská škola – mzdy 

a odvody, prevádzka MŠ, 

školská jedáleň pri MŠ 

209720,00 175839,57 83,84 

 

Obec vypracovala a upravovala rozpočet v závislosti od priorít a potrieb 

obce. Na základe rokovania obecného zastupiteľstva sa stanovili ciele 

a priority, ktoré bolo potrebné riešiť. V zmysle návrhov a potrieb bol 

vypracovaný rozpočet obce, ktorý bol operatívne upravovaný a 

prispôsobovaný potrebám a cieľom obce. Nakoľko sa však menili prognózy 

ohľadne príjmov obce z podielových daní, obec sa snažila riadiť 

vypracovaným rozpočtom, aj napriek situáciám, ktoré si vyžiadali 

prispôsobenie sa povinnostiam a okolnostiam ohľadne pandémie ochorenia 

COVID 19. Obec sa musela prispôsobiť novým prioritám a povinnostiam, 

čo zrkadlilo aj na čerpaní rozpočtu vo výške 85,57 %. Obec postupovala 

v zmysle programového rozpočtu a naplnila jednotlivé programy rozpočtu 

obce viď. hodnotenie plnenia programov obce. Podrobné členenie výdavkov 

obce je prílohou záverečného účtu. 
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