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Záverečný účet obce za rok 2020 obsahuje: 
 

 

 
1. Rozpočet obce na rok 2020 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020 

 

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2020 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

 

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči: 

- štátnemu rozpočtu 

-  

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 

 

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 

 

9. Návrh uznesenia 
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Záverečný účet  Obce   S l a v o š k a  za rok 2020 
 

 

1. Rozpočet obce na rok 2020  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

Obec v roku 2020 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.  

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2019 uznesením č. 

12/2019.  

V priebehu roka 2020 bol rozpočet upravovaný dňa 18.12.2020 uznesením č.11/2020.   

Rozpočet predstavuje nasledovné údaje:  

 

 

 

Rozpočet obce v € : 
 

 

 

 

 

z toho: 

 

  

 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v €  
 

Rozpočet  Skutočnosť  % plnenia 

50 830                   54 653                108,37 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  

  

Rozpočet  Skutočnosť  % plnenia 

33 400                  34 507                103,32 % 

Príjmy celkom 50 830 

Výdavky celkom 50 830 

Hospodárenie obce - prebytok 0 

Bežné príjmy 40 830 

Bežné výdavky 40 830 

Prebytok bežného rozpočtu + 0 

Kapitálové príjmy 0 

Kapitálové výdavky 10 000 

Schodok kapitálového rozpočtu -10 000 

Príjmové finančné operácie 10 000 

Výdavkové finančné operácie 0 

Hospodárenie z fin. operácií +10 000 
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a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 30000 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 31 072 €, čo predstavuje plnenie na 

103,57%.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 2 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 2591  €, čo je 103,62 

% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 1988 €, dane zo stavieb boli vo výške 602€ 

. Nedoplatky na dani z nehnuteľnosti k 31.12.2020 predstavujú sumu  182,13 €. 

c) Daň za psa bola zinkasovaná vo výške  40 €.  

d)  Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  bol zinkasovaný vo výške 

805  €.  Nedoplatky na tomto poplatku predstavujú čiastku  720,02€ 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  

  

Rozpočet  Skutočnosť  % plnenia 

730                 354                  48,46 

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 100 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 73 €, čo je 73 % plnenie. 

Ide o príjem za hrobové miesta v čiastke 73 € . 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky : 

Z rozpočtovaných 150 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 115 €, čo je 76,33 % 

plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoril príjem za správne poplatky za overovanie listín 

a podpisov v čiastke  70 €,  poplatky za služby domu smútku v čiastke 45,- €. 

 

c) Iné nedaňové príjmy  
žiadne 

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :  

  

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. ÚPSVaR  1849,40 Aktivačné práce/ 

2. Okresný úrad. 106,15 Register obyv. + vojnové hroby+ 

pren.výkon 

3. ÚPSVaR 1519,51 Rodinné prídavky 

4. MF SR 880 Dotácia na sčítanie 

5. Okresný úrad – MF 346,92 Testovanie COVID 

6. MF SR 671,03 Voľby NR SR 

 S p o l u 5373,01  

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 
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4) Príjmové finančné operácie :  

  

Rozpočet  Skutočnosť  % plnenia 

10 000 14418 144,18 

 

Jedná sa o použitie  prebytku hospodárenia obce za rok 2019 vo výške 11 418 € a presun 

dotácie na oplotenie cintorína v sume 3000 €.  

 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020 v €  
 

Rozpočet  Skutočnosť  % plnenia 

50 830                34 105             67,10 

 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet  Skutočnosť  % plnenia 

40 830                  34 105                 184,36 

 

v tom :                                                                                                                            v € 

Funkčná klasifikácia  Upr.rozpočet Skutočnosť % plnenia 

0116 – Správa úradu 31 620 26 577 84,05 

0132- sčítanie 930 924 99,35 

0443 – Spoločný stavebný úrad 215 156 72,53 

0451 – Miestne komunikácie 750 464 61,86 

0510 – Nakladanie s TKO 1500 1033 68,89 

0620 – Rozvoj obcí – aktivačné práce 1675 2006 119,79 

0640 – Verejné osvetlenie 500 166 33,16 

0830 – Miestny rozhlas  300 53 17,56 

0840 – Dom smútku 630 105 16,60 

0160 – Volby 850 671 78,94 

0220- testovanie COVID 360 430 119,51 

10405 – Rodinné prídavky 1500 1520 101,30 

Spolu 40 830 34 105 83,52 

 

 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných  15 820 bol skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške  14 657 €, čo je  

92,65 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.   

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 4900  € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 vo výške 5566 €, čo je 113,59  

% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 

 

c) Tovary a služby 
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Z rozpočtovaných 10780 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 vo výške 6234  €, čo je 57,83 

% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, 

energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba  a ostatné tovary a služby. 

 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 120   € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 vo výške 120 €, čo predstavuje 

100 % čerpanie. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet  Skutočnosť  % plnenia 

10 000               0 0 

 

  

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2020 

Rekapitulácia prebytku rozpočtu Obce  za rok 2020                                    
                                                            Rozpočet 2020:                    Plnenie 2020:          %: 

  V Eur  V Eur  

Sumár  príjmov  50 830  54 707 107,97 

V tom: Bežné príjmy  40 830  40235  

             Kapitálové príjmy      

Príjmy finančných operácií  10 000  14 418  

Sumár  výdavkov  50 830  34 105 109,5 

V tom: Bežné výdavky  40 830  34 105 113,26 

             Kapitálové výdavky  10 000    

Výdavky  finančných operácií      

Výsledok  

hospodárenia: 
 0  20 602  

 

Výsledok hospodárenia za rok 2020, t.j. rozdiel medzi skutočnými príjmami 

a skutočnými výdavkami  je prebytok   rozpočtu obce vo výške  20 602  €.  

 

 

V zmysle ustanovenia § 16  odsek 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 z tohto  

prebytku vylučujú :  

- Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky  poskytnuté   

  v predchádzajúcom rozpočtovom roku  vo výške 3000  € z toho: 

-          Kapitálové výdavky 3000,-€ 

ktoré je možné použiť v nasledujúcom  rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 

4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

  Tieto finančné prostriedky prechádzajú na čerpanie v roku 2021. 

- Prostriedky na účte soc.fondu v sume 315,03€ 

            Po zohľadnení týchto finančných prostriedkov prebytok rozpočtu obce za rok 

2020 je vo výške 17 287,34 €.   

 

Stav finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch  a v pokladni obce  k 31.12.2020  bol 

v celkovej čiastke 20 602,37 €, ktorý pozostáva:  

-          Zostatok na účte sociálneho fondu v čiastke 315,03€ 

-          Účelovo nevyčerpaná dotácia 3000 €                                                                  

-          Zostatok prostriedkov na prevod do rezervného fondu                         

 17 287,34 

 Pretože obec tvorí len rezervný fond navrhuje sa celý disponibilný zostatok na účte 

obce v  čiastke 17 287,34  preučovať do rezervného fondu obce. 

 

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

a.       štátnemu rozpočtu 

b.      štátnym fondom 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, 

štátnym fondom a k rozpočtom VÚC.  

A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:  

 Poskytnuté dotácie, ktoré sú uvedené v príjmovej časti boli použité v súlade s deklarovaným 

účelom a tieto boli aj vyúčtované. 

 

 

 

6.  Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020  v  € 

Finančný dlhodobý majetok  /063/- Vodárenské akcie 
 Stav k 1.1.2020 Prírastky  Úbytky Stav k 31.12.2020 

Obstarávacia 

cena    
24 398   24 398 

Oprávky             

Zostatková cena 24 398   24 398 

 

Obec vlastní cenné papiere Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.: 735 ks 

v menovitej hodnote 33,15  € za 1 ks 
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Dlhodobý hmotný majetok  /021/ 

 
Stav k 1.1.2020 Prírastky Úbytky  Stav k 31.12.2020 

Obstarávacia cena 29 557 0  29 557 

Oprávky 14 166   14 166 

Zostatková cena    15 390 

Dlhodobý hmotný majetok  /022/ -  Samostat.hnut.veci   
 

Stav k 1.1.2020 Prírastky Úbytky  Stav k 31.12.2020 

Obstarávacia 
cena 

7375   7375 

Oprávky 7258 0  7258 

Zostatková cena       116 

Dopravné prostriedky  /023/ 
 Stav k 1.1.2020 Prírastky  Úbytky  Stav  k 31.12.2020 

Obstarávacia 

cena      
1 757   1 757 

Oprávky  1 757   1 757 

Zostatková cena     0      0 

 

Dlhodobý drobný hmotný majetok  /028/ 
 Stav k 1.1.2020 Prírastky  Úbytky  Stav k 31.12.2020 

Obstarávacia cena     

Oprávky      

Zostatková cena         

 

Obstaranie dlhodobého majetku 

       041        042             043 

Stav k 1.1.            

Prírastky      

Úbytky         

Stav k 31.12.    

  

   

Obežný majetok 
a/ pohľadávky 

Účet  
Suma v € 

315- Ostatné pohľadávky        

319 – pohľadávky za daňové príjmy obce 949,32 

318- pohľadávky nedaňové        

378- iné pohľadávky       
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342 – Ostatné priame dane  

S p o l u :    949,32 

 

Pohľadávky pozostávajú z pohľadávok daňových: 

Účet 319: 

 1. Nedoplatok na poplatku za TKO    720,02 € 

 2. daň z nehnuteľnosti   182,19€ 

3. poplatok za psa  a cint.poplatok 47,11€ 

        

b/ finančný majetok: 

 

Účet  Suma v € 

211 -  pokladnica 500,57 

261 -  peniaze na ceste 0 

221 -  Základný bežný účet 19 786,77 

221 - Účet sociálneho fondu 315,03 

 

 

Rekapitulácia súvahy  k 31.12.2020 v €  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020 KZ  k  31.12.2020 

Neobežný majetok spolu 134 140 134 140 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 109 743 109 743 

Dlhodobý finančný majetok 24 397 24 397 

Obežný majetok spolu 15 363 21 506 

z toho :   

Zásoby   

Pohľadávky                   945 958 

Finančný majetok 14 418 20 548 

Časové rozlíšenie   

SPOLU 149 503 155 646 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2020 KZ  k  31.12.2020 

Vlastné zdroje krytia majetku 148 503 155 646 

z toho :   
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Fondy účtovnej jednotky   

Výsledok hospodárenia 148 875 155 008 

Záväzky 628 638 

z toho :   

Dlhodobé záväzky 347 315 

Krátkodobé záväzky 281 323 

Bankové úvery a ostatné prij.výp.   

SPOLU 149 503 155 646 

 

 

 7 . Stav a vývoj dlhu k 31.12.2020: 
 

a/  Bankové úvery 

  

Účet 461 Bankové úvery tvorí:  

Obec v roku 2020 nerealizovania žiadne investičné akcie na ktoré by potrebovala 

poskytnutie návratných zdrojov – úverov a ani  nepožiadala žiadnu finančnú inštitúciu 

o poskytnutie  týchto zdrojov.  

Z uvedeného vyplýva, že celková úverová zadlženosť t. j. zostatok nesplatených 

úverov obce k 31.12.2020  je nula €, ktorý zostatok zodpovedá aj zostatku na účtovnom 

syntetickom účte 461 – Prijaté úvery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Slavoške dňa  6.5.2021         Starosta obce Ján Jakubovský 

Vypracovala: Adriana Hricová Jančová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


