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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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 12.12.2019 uznesením č.111/2019.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 05.06.2020 uznesením č. 145/2020,
- druhá zmena schválená dňa 17.07.2020 uznesením č. 153/2020,
- tretia zmena schválená dňa 23.10.2020 uznesením č. 175/2020,
- štvrtá zmena schválená dňa 04.12.2020 uznesením č. 192/2020.
Rozpočet obce k 31.12.2020

1 198 300

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 183 172

1 118 320
0
65 000
14 980
1 198 300

1 135 538
0
31 681
13 088
1 183 172

393 440
130 000
30 000
644 860
0

438 092
122 772
25 000
597 308
0

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 167 219

Skutočnosť k 31.12.2020
1 180 132,07

% plnenia
101

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 167 219 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1 180 132,07 EUR, čo predstavuje 101 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 135 538

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 148 450,33

101

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 135 538 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1 148 450,33 EUR, čo predstavuje 101 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
504 525

Skutočnosť k 31.12.2020
502 522,43

% plnenia
100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 477 635 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 478 106,70 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13 110 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 13 167,68 EUR, čo je
100,4 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 605,04 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 8 485,49 EUR a dane z bytov boli v sume 77,15 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 12 842,85 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 324,83 EUR. K 31.12.2020
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 862,09 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 380 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 364 EUR, čo je 96 %
plnenie. Ku koncu roka obec eviduje pohľadávku na dani za psa v sume 24,00 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 12 EUR, čo je 12 %
plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 13 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 10 872,05 EUR, čo je
81,7 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 5 472,67 EUR od FO a PO, za
nedoplatky z minulých rokov 5 399,38 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na
poplatku za TKO v sume 23 771,74 EUR.
b) nedaňové príjmy:
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Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
29 416

Skutočnosť k 31.12.2020
33 589,07

% plnenia
114

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3 651 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 343,09 EUR, čo je
91,5 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 25 765 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 30 245,98 EUR, čo je
117,3 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
11 654

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

25 030,71

214

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 11 654 EUR, bol skutočný príjem vo výške
25 030,71 EUR, čo predstavuje 214 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli zahrnuté rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek
a refundácie výdavkov obce z projektov z predchádzajúceho účtovného obdobia.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 589 943 EUR bol skutočný príjem vo výške 587 308,12
EUR, čo predstavuje 99,5 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
MV SR cez KŠÚ
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR

IČO: 00326747

Suma v EUR
1 811,74
53,61
117,89
409,53
21,20
404 499,00
3 469,00
4 125,00
8 800,00
4 044,00
4 470,00
2 657,00
2 000,00
1 858,00
6 252,34
6 707,00
974,14
1 844,00
10 784,77
2 945,13

DIČ: 2020675041

Účel
stavebný úrad
doprava a komunikácie
životné prostredie
REGOB
Register adries
RO – prenesený výkon
- vzdelávacie poukazy
- MŠ päťročné deti
- soc. znevýhod. prostredie
- na učebnice
- na asistentov učiteľa
- odchodné
- na dištančné vzdelávanie
- na odmeny COVID19
osobitný príjemca-prídavky
COVID19-testovanie
voľby do NR SR
SODB
§ 52 AČ
povodeň 2019
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ŠR
ŠR
ŠR+EÚ
ŠR+EÚ
ŠR+EÚ
Spolu:

1 162,00
19 873,20
74 952,27
4 888,30
18 589,00
587 308,12

HN-školské potreby
HN-strava
MOPS projekt obce
TSP+TP projekt obce
projekt RO „asistenti v MŠ“

V roku 2020 obec prijala transfer na refundáciu obcou vynaložených nákladov v súvislosti
s pandémiou ochorenia COVID-19 vo výške 6 707,00 eur. Finančné prostriedky boli použité na
zabezpečenie testovania obyvateľov v obci a zabezpečenie základných opatrení proti šíreniu
pandémie v obci. Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0

0

Rozpočet kapitálových príjmov obec neplánovala a nerozpočtovala. Skutočnosť zodpovedala
rozpočtu.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
31 681

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

31 681,74

100

Nevyčerpané prostriedky na výkon preneseného výkonu št. správy v školstve za rok 2019 vo
výške 5 306,74 EUR boli prijaté do rozpočtu a poskytnuté RO. Na kompenzáciu výpadku dane
z príjmov FO za rok 2020 obec prijala z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon
samosprávnych funkcií bezúročnú návratnú finančnú výpomoc vo výške 26 375 EUR schválenú
obecným zastupiteľstvom dňa 23.10.2020 uznesením číslo 177/2020.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
13 088

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

13 428,78

100

Z rozpočtovaných príjmov 13 088 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 13428,78
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Z toho boli vlastné príjmy (KZ 41, 72 a 131J) vo výške
1 971,78 EUR a príjmy z projektu (KZ 3AC1,2 ) vo výške 11 457 EUR.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0
IČO: 00326747

Skutočnosť k 31.12.2020
0
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RO nemala žiadne kapitálové príjmy v tomto účtovnom období.
Finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2 865

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

3 868,65

135

RO zapojila do rozpočtu finančné prostriedky z projektu z predchádzajúceho účtovného obdobia
vo výške 2 864,25 EUR a mala v tomto účtovnom období príjmové finančné operácie z prijatej
zábezpeky na neodhlásené obedy žiakov vo výške 1 004,40 EUR v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
585 864

Skutočnosť k 31.12.2020
528 182,19

% čerpania
90

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 585 864 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 528 182,19 EUR, čo predstavuje 90 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
438 092

Skutočnosť k 31.12.2020
423 163,58

% čerpania
97

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 438 092 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
423 163,58 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 163 780 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 159 728,32 EUR,
čo je 98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, pracovníkov OcÚ,
stavebného úradu, koordinátora aktivačných služieb, MOPS, TSP a TP.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 59 450 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 62 324,94 EUR, čo
je 105 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 209 062 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 196 755,72 EUR,
čo je 94 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, odmeny poslancom,
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odmeny na základe dohôd, všeobecné a špeciálne služby pre obec, poistenie majetku,
administratívne poplatky a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 4 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 3 451,17 EUR, čo
predstavuje 72 % čerpanie. Významnou položkou boli poskytnuté dotácie z obecného rozpočtu
na základe VZN a príspevok obce na stravovanie seniorov.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 903,43 EUR, čo
predstavuje 90 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
122 772

Skutočnosť k 31.12.2020
80 010,61

% čerpania
65

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 122 772 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 80 010,61 EUR, čo predstavuje 65% čerpanie.
Medzi významnejšie položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia budovy č.68
Z rozpočtovaných 100 772 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume
57 858,01 EUR, čo predstavuje 57 % čerpanie.
b) Oplotenie cintorína a MŠ betónovým plotom
Z rozpočtovaných 17 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 20 253,60
EUR, čo predstavuje 119 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
3. Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
25 000

Skutočnosť k 31.12.2020
25 008

% čerpania
100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 25 000 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo
skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 25 008 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
597 308

IČO: 00326747

Skutočnosť k 31.12.2020
597 513,87
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 597 308 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 597 513,87 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

k 31.12.2020

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola (41) ........
594,96 EUR
(3AC1,2) ...
11 304,24 EUR
(131J) .......
5 372,31 EUR
(72) ...........
352,41 EUR
(111) ........ 430 885,69 EUR , spolu vo výške 448 509,61 EUR
Materská škola (41) ............ 90 966,11 EUR
(72) ............ 1 133,80 EUR
(3AC1,2) ...... 18 589,00 EUR
(111) ............ 4 125,00 EUR, spolu vo výške 114 813,91 EUR
Školský klub
(41) ............. 22 467,15 EUR
(72) ..............
420,00 EUR, spolu vo výške 22 887,15 EUR
Hmotná núdza – školské potreby (111) ..... 1 162,00 EUR
- stravovanie (111) ............ 10 141,20 EUR, spolu vo výške 11 303,20 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

0

0

RO v roku 2020 neplánovala ani nečerpala žiadne kapitálové výdavky.
Finančné operácie výdavkové
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
0
0

% čerpania
0

RO v roku 2020 vrátila nepoužité finančné zábezpeky na neodhlásené obedy sume 1004,40
EUR.

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu

1 161 879,11
1 148 450,33

z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO

13 428,78

Bežné výdavky spolu

1 020 677,45
423 163,58

z toho : bežné výdavky obce

IČO: 00326747

DIČ: 2020675041

Adresa: 05914 Vydrník 55

www.vydrnik.sk

9

bežné výdavky RO

597 513,87
141 201,66
0

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

0

kapitálové príjmy RO

0

Kapitálové výdavky spolu

80 010,61

z toho : kapitálové výdavky obce

80 010,61
0

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
z toho – nevyčerp. prostr. ŠR na PK
-

nevyčerp. prostr. projekt v RO

-

nepoužitý transfer na stravu HN

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

Upravené hospodárenie obce

-80 010,61
61 191,05
13 660,32
911,31
3 017,01
9 732,00
47 530,73
36 249,21
25 008,00
11 241,21
1 198 128,32
1 125 696,06
72 432,26
58 771,94

Prebytok rozpočtu v sume 61 191,05 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 13 660,32 EUR navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu ....... 47 530,73 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.3 písm. a) a b)
citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku (projekt) v sume .... 3 017,01 EUR
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume .........................
911,31 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume ............................. 9 732,00 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods.1 písm.c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 11 241,21 EUR navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu ..... 11 241,21 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2020 vo výške 58 771,94 EUR.
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Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19.

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

Suma v EUR
172 334,38
130 915,15
0
0
0
0
0
303 249,53

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

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
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
Úbytky - stravovanie zamestnancov
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
442,80
2 172,84
1 810,00
805,64

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Majetok spolu

5 046 990,75

5 099 155,08

Neobežný majetok spolu

4 697 863,00

4 678 628,53

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

2 396,53

1 916,89

Dlhodobý hmotný majetok

4 565 925,90

4 547 171,07

Dlhodobý finančný majetok

129 540,57

129 540,57

IČO: 00326747

DIČ: 2020675041
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Obežný majetok spolu

347 289,72

418 810,89

0

0

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

12 190,83

Dlhodobé pohľadávky

22 014,16

0

Krátkodobé pohľadávky

0

24 838,62

24 131,95

310 260,27

372 664,78

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1 838,03

1 715,66

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

5 046 990,75

5 099 155,08

Vlastné imanie

1 378 458,78

1 495 321,01

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky

1 378 458,78

1 495 321,01

109 559,47

148 316,36

2 310,00

2 340,00

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

Dlhodobé záväzky

0

442,80

805,64

Krátkodobé záväzky

22 755,26

59 752,31

Bankové úvery a výpomoci

84 051,41

85 418,41

3 558 972,50

3 455 517,71

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky v lehote splatnosti:
- voči bankám ................................................ 59 043,41 EUR
- voči dodávateľom ...................................... 37 726,12 EUR
IČO: 00326747

DIČ: 2020675041

Adresa: 05914 Vydrník 55
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- voči zamestnancom .................................... 10 919,42 EUR
- voči poisťovniam .......................................... 8 264,00 EUR
- daňovému úradu .......................................... 1 431,44 EUR
- ostatné .......................................................
1 411,33 EUR
- štátnemu rozpočtu ....................................... 26 375,00 EUR
Záväzky spolu k 31.12.2020 ........................ 145 170,72 EUR

Stav úverov k 31.12.2020
Obec v rokoch 2017 -2018 čerpala úver na investičné a rozvojové programy obce. Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2023, splátky istiny a úrokov sú mesačné. Obec v roku 2020
požiadala MF SR o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc z dôvodu výpadku rozpočtu príjmov
z výnosu daní FO. Splácať ho začne až v roku 2024.
Veriteľ

Prima
banka Slov.
MF SR

Účel

Výška
poskytnuté
ho úveru

investičný

122 984,74

bezúročná NFV

26 375,00

Ročná
splátka
istiny
za rok 2020

Ročná
splátka
úrokov
za rok
2020
877,73

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

Rok
splatnos
ti

59 043,41

r. 2023

0

26 375,00

r. 2027

25 008,0
0

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 splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených 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:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- 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
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020

IČO: 00326747

DIČ: 2020675041

1 019 917,69
19 680,10
1 039 597,79

Adresa: 05914 Vydrník 55
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85 418,41
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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
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

0
85 418,41

Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

85 418,41

1 039 597,79

8,21 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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 bežné príjmy obce
- skutočné bežné 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 peňažné dary
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019
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

1 019 917,69
19 680,10
1 039 597,79
413 960,41

625 637,38
625 637,38

25 008,00

877,73

25 885,73

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019

25 885,73

625 637,38

§ 17 ods.6 písm. b)

4,13 %

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
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2019 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov Obce Vydrník .

IČO: 00326747

DIČ: 2020675041

Adresa: 05914 Vydrník 55
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky na
činnosť

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 – stĺ.3
)

-4-

Slovenský skauting-na činnosť
HK Vydrník-na prenájom ľadovej plochy

1 000 EUR
600 EUR

1 000 EUR
600 EUR

0
0

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2019
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Vydrník.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči :
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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 zriadenej rozpočtovej organizácii- Základná škola s materskou
školou Vydrník

- prostriedky zriaďovateľa a vlastné prostriedky RO
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Rozpočtová organizácia
finančných
použitých
finančných
-účel + kód zdroja
prostriedkov

ZŠ s MŠ Vydrník spolu
- vlastné prostriedky
(41,72,131J)
-vlastné –projekt (3AC1,2)
-prostriedky zriaďovateľa
(41)
- projekt-cez zriaďovateľa
(3AC1,2)

prostriedkov

151 973,26
1 563,01

145 484,47
1 563,01

6 488,79
0

14 321,25
117 500,00

11 304,24
114 028,22

18 589,00

18 589,00

3 017,01 – do r.2021
3 471,78-do rozpočtu
obce
0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - ŠR
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Rozpočtová organizácia
finančných
použitých
finančných
-účel+kód zdroja
prostriedkov

ZŠ s MŠ Vydrník spolu
PK normatív (111)
VP nenormatívne (111)

IČO: 00326747

Rozdiel – vrátenie

462 329,51
401 386
3 469

DIČ: 2020675041

Rozdiel - vrátenie

prostriedkov

451 686,20
400 474,69
3 469,00

Adresa: 05914 Vydrník 55

10 643,31
911,31 - do r.2021
0
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MŠ-päťročné deti (111)

4 125
8 800
4 044
545
4 470
2 657
2 568
2 000
1 858
5 372,31
1 162
19 873,20

Sociálne znevýhod.prostr. (111)

Prísp. na učebnice(111)
Prísp. na distribúciu (111)
Prísp. na asistentov učit.(111)
Prísp. na odchodné (111)
Prísp.na COVID-19 (111)
Prísp. na dištančné vzdel. 111
Prísp. na odm. za pand.(111)
Prostr. z r.2019 (131J)
HN- školské potreby (111)
HN- stravovanie (111)

4 125,00
8 800,00
4 044,00
545,00
4 470,00
2 657,00
2 568,00
2 000,00
1 858,00
5 372,31
1 162,00
10 141,20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 732,00 - do ŠR

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-1-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

161 431,03
1 811,74
53,61
409,53
21,20
12 559,46
974,14
117,89
114 869,38
6 252,34

-30 583,17
0
0
0
0
-991,45
0
0
-24 984,09
0

-5-

-2-

ŠR

c)

Bežné transfery:
-stavebný úrad
-pozemné komunikácie
-REGOB
-register adries
-organizovanie AČ
-voľby
-životné prostredie
-projekt MOPS
-osobitný príjemca na
prídavky
-povodeň 2019
-projekt TSP+TP
-COVID-19
-SODB
-projekt v MŠ
Kapitálový transfer:

130 847,86
1 811,74
53,61
409,53
21,20
11 568,01
974,14
117,89
89 885,29
6 252,34
2 945,13
4 888,30
6 707,00
1 844,00
3 369,68
0

2 945,13
9 495,93
6 707,00
1 844,00
3 369,68
0

-4 607,63

0
0

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

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s inou obcou.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

IČO: 00326747

DIČ: 2020675041
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Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s VÚC.

Vypracovala: Mgr. Darina Lesnická
Vo Vydrníku dňa 17.02.2021

Predkladá: Mgr. Jozef Bizoň

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 58 771,94 EUR.
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