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Záverečný účet Obce Veľké Bierovce  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 prebytkový. 

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový,  kapitálový   rozpočet ako  prebytkový 

a finančné operácie ako prebytkové. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 03.12.2019 uznesením č. 86/2019 

Rozpočet v  roku 2020 bol zmenený päťkrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 26.03.2020 uznesením č. 15/2020 

- druhá zmena schválená dňa 25.06.2020 uznesením č. 25/2020 

- tretia zmena  schválená dňa 21.09.2020 uznesením č. 42/2020 

- štvrtá zmena schválená dňa 03.12.2020 uznesením č. 61/2020 

- piata zmena schválená dňa 31.12.2020 uznesením č. 71/2020 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020 v EUR 

 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 420 880,00 422 880,00 

z toho :   

Bežné príjmy 380 880,00 386 380,00 

Kapitálové príjmy 15 000,00 15 000,00 

Finančné príjmy 25 000,00 21 500,00 

   

Výdavky celkom 419 115,00 418 769,00 

z toho :   

Bežné výdavky 380 615,00 344 565,00 

Kapitálové výdavky 14 000,00 49 704,00 

Finančné výdavky 24 500,00 24 500,00 

Rozpočet obce +1 765,00 +4 111,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v EUR  

 
Rozpočet na rok 2020  

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

386 380,00 453 727,12 117 

 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2020 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

386 380,00 453 727,12 117 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 248.000,- EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR  v sume 251.785,89 EUR, čo  predstavuje  plnenie  

na 102 %.  

Pri plánovaní a zostavovaní rozpočtu 2020 sme vychádzali z vlastného odhadu, nakoľko 

medzi Oznámením plánovaného výnosu z dane z príjmov úradom vlády a predkladaným 

návrhom rozpočtu na pripomienkovanie bol časový nesúlad. Vzhľadom k pandémii došlo 

k poklesu výnosu z dane z príjmov, ktoré obec premietla v úprave rozpočtu. Konečné plnenie 

prevyšujúce rozpočet o 2% je rozdiel medzi oznámeným výnosom z dane z príjmu a 

skutočným plnením zo strany vlády. 

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 70.000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 71.025,44 EUR, 

čo je 101% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 26.576,36 EUR, dane zo stavieb 

boli v sume 44.449,08 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  71.025,44 EUR, za 

nedoplatky z minulých rokov 0,- EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume 835,10 EUR. Obec tieto poľhadávky vymáhala formou upomienok, 

nakoľko jednotlivé pohľadávky nespĺňajú zákonný limit na vymáhanie eekúciou. 

c) Daň za psa  504,- EUR 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 176,- EUR 

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 21.395,26 EUR. 

Z rozpočtovaných 24.600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 21.395,26 EUR, 

čo je 87% plnenie. 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2020  

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

15 670,00 14 871,68 95 

 

a) Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 5.620,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5.246,05  EUR, čo 

je 95% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 1.929,05  EUR, poplatky za 

hrobové miesta v sume 265,60 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 

v sume 3.051,40 EUR. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 9.950,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 9.600,47 EUR, čo 

je 96% plnenie.  
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Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, ktoré sú v sume 2.297,- EUR, 

príjmy za stravné ŠJ v sume 4.833,17 EUR a príjmy na MŠ príspevok od rodičov v sume 

2.464,30 EUR. 

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2020  

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

3 010,00 66 226,12 2200 

 

Významná zmena v oblasti ostatných príjmov nastala uskutočneným príjmom tesne pred 

ukončením účtovného obdobia, t.j. 22.12.2020 ako plnenie finančnej náhrady za výrub drevín 

od Slovenskej správy ciest. Z rozpočtovaných 0,- EUR bol skutočný príjem 65.505,38 EUR. 

Takéto príjmy považujeme za mimoraidne a nie je možné ich v pláne predpokladať, ani 

zapracovať. 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. OÚ – odbor ŽP 67,36 Prenesený výkon 

2. OÚ - odbor CDaPK 30,63 Prenesený výkon 

3. OÚ – stavebný poriadok 1 035,07 Prenesený výkon 

4. Okresný úrad-odbor školstva 1 911,00 MŠ-na výchovu a vzdelávanie 

5. MV SR  233,97 REGOB 

6. MV SR 21,20 Register adries 

7. MV SR  719,50 VOĽBY 

8. UPSVaR 2 419,20 MŠ-na stravu detí 

9. Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1 400,00 Dotácia na šport 

10. Štatistický úrad SR 2 000,00 Sčitanie obyvateľov,domov a bytov 

11. UPSVaR - ESF 11 659,16 Podpora urdžania zamestnanosti v MŠ 

12. MV SR 6 227,12 COVID 19 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané, použité v súlade s ich účelom a riadne zúčtované 

voči príslušným orgánom. 

 

4) Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2020  

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

15 000,00 7 054,72 47 

       

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 

Z rozpočtovaných 15.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo 

predstavuje 0 % plnenie. Dôvodom bola nepriaznivá situácia ohľadom pandémie COVID 19, 

kedy obec s občanmi nemohla aktívne riešiť odkup - predaj pozemkov. Jedná sa o časti 

parciel, ktoré majú historicky, dlhodobo občania v užívaní a to z dôvodu ich prihradenia 

k vlastným parcelám. Takáto držba obecného majetku je neprijateľná a nemá oporu v platnej 

legislatíve. Obec bude v procese vysporadúvania neoprávnenej držby ďalej postupovať podľa 

plánu a predpokladá plnenie v rozpočtoch 2021 a 2022 podľa protipandemických opatrení. 
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b) Granty a transfery 

V roku 2020 obec získala od Ministerstva dopravy a výstavby  SR dotáciu na Územný plán 

obce Veľké Bierovce vo výške 7.054,72 EUR. Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný 

príjem k 31.12.2020 v sume 7.054,72 EUR. Takýto príjem zo ŠR nie je možné plánovať. 

 

5) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2020  

po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

 

21 500,00 34 727,73 162 

 

Príjem z prevodu finančných prostriedkov: 

Z rozpočtovaných  21.500,- EUR bol uskutočnený prevod z rezervného fondu v sume 

34.727,73 EUR, čo predstavuje 162 % plnenie. 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 26/2020 zo dňa 25.06.2020 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 20.959,92EUR a v skutočnosti bolo plnenie v sume 20.841,73 EUR. 

Dôvodom sú opäť nepriaznivé pandemické okolnosti, ktoré bránili v realizácii plánovaných 

investícií, ktoré chcela obec zrealizovať. 

 

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív 

na výkon  samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 

2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 13.886,- EUR. Návratná finančná 

výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Obec bude NFV splácať od roku 2024. 

Z rozpočtovaných 0,00 EUR tak bolo skutočné plnenie vo výške 13.886,00 EUR. Finančné 

prostriedky boli účelovo viazané na sanáciu výpadku dane z príjmov FO a obec ich využila 

prioritne na mzdové výdavky. 

 

 

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 
Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie.  

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v EUR  
 

Rozpočet na rok 2020  

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

418 769,00 397 656,42 95 

 

Z rozpočtovaných výdavkov 418.769,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 

397.656,42 EUR, čo je 95% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých výdavkových rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou č. 1 

Záverečného účtu.  

 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2020  

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

344 565,00 335 794,10 101 
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v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výkonné a zákonodarné orgány 154 380,00 153 918,84 100 

Finančné a rozpočtové záležitosti 1 173,00 1 111,19 95 

Voľby 815,00 806,78 99 

Transakcie verejného dlhu 650,00 244,51 38 

Civilná obrana 10 642,00 10 639,19 100 

Ochrana pred požiarmi 2 470,00 2 437,12 99 

Cestná doprava 31,00 30,63 99 

Nakladanie s odpadmi 23 998,00 23 967,57 100 

Rozvoj obcí 351,00 336,27 96 

Verejné osvetlenie 6 037,00 6 036,38 100 

Rekreačné a športové služby 5 681,00 5 679,09 100 

Kultúrne služby 6 667,00 6 620,01 99 

Vysielacie a vydavateľské služby 350,00 283,26 81 

Náboženské a iné spoločenské služby 3 979,00 3 753,51 94 

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 1 200,00 478,00 40 

Školstvo  - MŠ 86 815,00 81 280,00 94 

Školstvo  - ŠJ 39 226,00 38 097,15 97 

Sociálne zabezpečenie 100,00 74,60 75 

Spolu 344 565,00 335 794,10 97 

 

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

Z rozpočtovaných 156.934,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 156.904,21 

EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov 

školstva s výnimkou právnych subjektov. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  57.779,00  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 56.465,54 

EUR, čo je 98 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za 

zamestnávateľa. 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 120.062,00  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 113.121,60 

EUR, čo je 94 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 

cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 

nájom a ostatné tovary a služby.  

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 9.140,00  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 9.058,24 EUR, 

čo predstavuje 99  % čerpanie.  

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  

    finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných 650,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 244,51 EUR, čo 

predstavuje 38 % čerpanie. Dôvodom bolo predčasné splatenie poslednej (5.splátky) TÚ a tiež 

štátna regulácia úrokových sadzieb a poplatkov v čase pandémie. 

 

2) Kapitálové výdavky :  

Rozpočet na rok 2020  

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

49 704,00 32 862,32 66 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 49.704,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 32.862,32 EUR, čo predstavuje  66 % čerpanie. 
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Vzniknutý rozdiel predstavuje nezrealizované plánované investície spojené s rekonštrukciou 

domu smútku (výmena okien) a rekonštrukciou ciest. K realizácii nedošlo z dôvodu 

vzniknutej nepriaznivej situácie v súvislosti s pandémiou COVID 19 a tiež z toho dôvodu, že 

vláda SR ani jej riadiace orgány, ktoré majú v kompetencii vyhlásenie výziev na čerpanie FP 

z EU takéto výzvy nepripravili a teda obec sa o ne nemohla uchádzať. Plánované FP 

predstavovali aj predpokladanú spoluúčasť obce na financovaní plánovaných projektov. 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

Rozpočet na rok 2020 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

24 500,00 29 000,00 118 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 24.5000,- EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 29.000,- EUR, čo predstavuje  118 % čerpanie. 

Investičný úver (VÚB a.s.), ktorý bol splatný v roku 2021 obec splatila predčasne o rok skôr 

v zmysle uznesenia č. 65/2020 z 03.12.2020. Tento výdavok nebol plánovaný v rozpočte za 

rok 2020. 

 

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2020 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2020 

  

Bežné príjmy  453 727,12 

Bežné výdavky   335 794,10 

Bežný rozpočet                    117 933,02 

Kapitálové  príjmy     7 054,72 

Kapitálové  výdavky    32 862,32 

Kapitálový rozpočet                     -25 807,60 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 92 125,42 

Vylúčenie z prebytku  76.380,72 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 15.744,70 

Príjmy z finančných operácií 34 727,73 

Výdavky z finančných operácií 29 000,00 

Rozdiel finančných operácií                       5 727,73 
PRÍJMY SPOLU                   495 509,57 

VÝDAVKY SPOLU                 397 656,42 

Hospodárenie obce                    97 853,15 
Vylúčenie z prebytku                   76.380,72 

Upravené hospodárenie obce                   21 472,43 

 

Prebytok rozpočtu v sume 15.744,70 EUR  (Príjmy BR + KR – Výdavky BR + KR)   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 

76.380,72 EUR, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu  15.744,70 EUR 
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     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 podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v sume 936,68 EUR (EDU) 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR  účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume  1.059,60 EUR na podporu výchovy 

k stravovacím návykom detí z UPSVaR  

c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia 

§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v sume 1.688,68 EUR (ŠJ) 

d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR  podľa  §37 ods.1 zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní 

obyvateľov, domov a bytov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov účelovo určené na bežné výdavky  v sume  2.000,00 EUR na 

SODB zo Štatistického úradu SR 

e) nevyčerpané prostriedky z  finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona 

č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 65.505,38 EUR 

f) nevyčerpané prostriedky v sume 5.190,38 EUR: 

- nevyčerpané prostriedky v sume 89,50 EUR – sociálny fond 

- nevyčerpané prostriedky v sume 5.100,88 EUR – rezervný fond 

 

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 vo výške 5.727,73 EUR navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu   5.727,73 EUR  

  

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 

21.472,43 EUR.  

 

 

5. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2020 
 

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2020 zistený v zmysle zákona 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znp. a opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania v rámcovej účtovnej osnove pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC, 

ako rozdiel výnosov účtovaných na účtovnej triede 6 a nákladov účtovaných na účtovnej 

triede 5. 

 

Obec vykázala vo svojej účtovnej závierke za 2020 nasledovný výsledok hospodárenia: 

                       

                            Výnosy:                           462 702,70 EUR 

                            Náklady:                          349 644,10 EUR    

                           HV  pred zdanením      113 058,60 EUR 

                            Splatná daň z príjmov                 4,79 EUR 

                            HV  - ZISK                     113 063,39 EUR 
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6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z.. Rezervný fond sa vedie na 

samostatnom účte vedeného vo  VÚB. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo.    

 

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 11 499,15       

Prírastky - z prebytku hospodárenia 25 265,65      

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- Uznesenie č.70/2019 zo dňa 19.08.19 

     doplatok VO  

               - Uznesenie č.26/2020 zo dňa 25.06.20 

                  splátka úveru 

               - Uznesenie č.26/2020 zo dňa 25.06.20 

                  rekonštrukcia MŠ 

   - Uznesenie č.45/2020 zo dňa 21.09.20 

                  rekonštrukcia MŠ 

 

 

               10 704,00 

 

 14 500,00 

 

   4 127,92 

 

   2 332,00 

               - krytie schodku hospodárenia  

               - ostatné úbytky /oprava MO/  

KZ k 31.12.2020                  5 100,88      

Zostatok na bankovom účte RF  k 31.12.2020 je 5.886,31 EUR. Evidovaný zostatok RF  k 31.12.2020 je 

5.100,88 EUR. Rozdiel vo výške 785,43 EUR bude prevedený z RF na bežný účet v roku 2021. 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 3,39 

Prírastky - povinný prídel - 1,05 %                                          1.582,98  

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - stravovanie                                          1.121,87  

              - regeneráciu PS, dopravu                    

              - dopravné                             

              - ostatné úbytky                                                                        375,00 

KZ k 31.12.2020                           89,50 

Zostatok na bankovom účte SF  k 31.12.2020 je 1.683,94EUR. Evidovaný zostatok SF  k 31.12.2020 je 89,50 

EUR.Rozdiel medzi BÚ a skutočným stavom na účte SF  vo výške 1.594,44 EUR, ktorý nebol vysporiadaný ku 

koncu účtovného obdobia pre pandemickú situáciu  bol prevedený z účtu SF na bežný účet 25.02.2021. 
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7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v EUR  
 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020 KZ  k  31.12.2020 

Majetok spolu 1 133 189,93 1 211 502,36 

Neobežný majetok spolu 1 047 717,84 1 053 329,54 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 2 635,60 12 344,00 

Dlhodobý hmotný majetok 543 968,00 539 871,30 

Dlhodobý finančný majetok 501 114,24 501 114,24 

Obežný majetok spolu 84 119,29 155 701,06 

z toho :   

Zásoby 124,57 506,66 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  10 028,13 5 101,89 

Finančné účty  73 966,70 150 092,51 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  1 352,80 2 471,76 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2020 KZ  k  31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 133 189,93 1 211 502,36 

Vlastné imanie  957 186,02 1 067 925,48 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  957 186,02 1 067 925,48 

Záväzky 83 322,14 53 747,66 

z toho :   

Rezervy  600,00 600,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 2 800,79 3 996,28 

Dlhodobé záväzky 7 256,31 89,50 
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Krátkodobé záväzky 43 614,00 35 175,88 

Bankové úvery a výpomoci 29 051,04 13 886,00 

Časové rozlíšenie 92 681,77 89 829,22 

 

 

 

8. 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 2 972,82 2 972,82 0,00 

- zamestnancom 10 586,49 10 586,49 0,00 

- poisťovniam  7 002,44 7 002,44 0,00 

- daňovému úradu 1 510,17 1 510,17 0,00 

- štátnemu rozpočtu 3 996,28 3 996,28 0,00 

- bankám, fin.výpomoci 13 886,00 13 886,00 0,00 

- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky 13 793,46 2 152,22 11 641,24 

Záväzky spolu k 31.12.2020 53 747,66 42 106,42 11 641,42 

 

 

 
Stav úverov k 31.12.2020 

 
Veriteľ  

 
Účel 

Výška 
poskytnutéh

o úveru 

Ročná splátka 
istiny  

za rok 2020 

Ročná splátka 
úrokov  

za rok 2020 

Zostatok 
úveru (istiny) 
k 31.12.2020 

Rok 
splatnosti 

 

VÚB a.s. Rekonštr.OcÚ-strecha 

- mimoriadna splátka 

59 982,70 14 500,00 

14 500,00 

244,51 14 500,00 

0,00 

2022 

Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere na opravu strechy budovy obecného úradu. 

Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022, splátky istiny a úrokov sú mesačné. Obec 

splatila úver predčasne. 

 
 

Veriteľ  
 

Účel 
Výška NVF Ročná 

splátka 
istiny  

za rok 2020 

Ročná splátka 
úrokov  

za rok 2020 

Zostatok NFV 
(istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 
splatnosti 

 

MF SR Návratná fin.výpomoc  
- kompenzácia výpadku  

DzPFO v dôsledku COVID 19 

 

13 886,00 

 

0,00 

 

bezúročne 

 

13 886,00 

 

2027 

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív 

na výkon  samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 

2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 13.886,- €. Návratná finančná 

výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Obec bude NFV splácať od roku 2024. 

 

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 
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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 

z toho: 

380 976,77 

- skutočné bežné príjmy obce  380 976,77 

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2019 380 976,77 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:  

- zostatok istiny z bankových úverov 0,00 

- zostatok istiny z pôžičiek 0,00 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 13 886,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 1 198,20 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 0,00 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 15 084,20 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 0,00 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 0,00 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020 15 084,20 

 
Zostatok istiny k 31.12.2020 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

15 084,20 380 976,77 4% 

 

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 

z toho:  

380 976,77 

- skutočné bežné príjmy obce  380 976,77 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 380 976,77 

  

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 920,73 

- dotácie zo ŠR 11 351,93 

- dotácie z MF SR 0,00 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín 0,00 

- účelovo určené peňažné dary  78,04 

- dotácie zo zahraničia 0,00 

- dotácie z Eurofondov  0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019 12 350,70 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019* 368 626,07 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004 0,00 

- 821005 29 000,00 

- 821007 0,00 
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- 821009 0,00 

- 651002 244,51 

- 651003 0,00 

- 651004 0,00 

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** 29 244,51 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2020** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

29 244,51 368 626,07 8% 

 

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

 

 

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  o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce  

zo dňa 29.12.2017 schváleným Uznesením č. 246/2017, právnickým osobám, fyzickým 

osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný 

alebo verejnoprospešný účel. 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Klub seniorov Veľké Bierovce – bežné 

výdavky na činnosť 

 

1 000,00 

 

500,40 

 

499,60 

FK TJ Veľké Bierovce-Opatovce – bežné 

výdavky na činnosť 

 

5 100,00 

 

5 100,00 

 

0,00 

ZO SZCH – bežné výdavky na činnosť 500,00 500,00 0,00 

ZO CHPH – bežné výdavky na činnosť 600,00 600,00 0,00 

 

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN  

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

 

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 

b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

c. štátnemu rozpočtu 

d. štátnym fondom 

e. rozpočtom iných obcí 

f. 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 
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k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a.) 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:  

Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie. 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie. 

 

b.) 

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám: 

Obec nemá založenú právnickú osobu. 

 

c.) 

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

      

 

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

 

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedko

v   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

 

- 5 - 

Ministerstvo 

vnútra SR 
ŽP – bežné výdavky 67,36 67,36 0,00 

MDVaRR SR CDaPK – bežné výdavky 30,63 30,63 0,00 

MDVaRR SR Stav. poriadok – bežné výdavky 1 035,07 1 035,07 0,00 

MV SR REGOB – bežné výdavky 233,97 233,97 0,00 

MV SR Register adries - bežné výdavky 21,20 21,20 0,00 

MV SR VOĽBY – bežné výdavky 719,50 662,99 56,51 

Okresný úrad Dotácia pre MŠ - bežné výdavky 1 911,00 974,32 936,68 

UPSVaR ŠJ – dotácia na stravu - bežné výdavky 2 419,20 1 359,60 1 059,60 

DPO Dotácia - dobrovoľná požiarna ochrana 1 400,00 1 400,00 0,00 

Štatistický 

úrad SR 
Dotácia na SODB - bežné výdavky 2 000,00 0,00 2 000,00 

Okresný úrad 
Dotácia na výdavky COVID 19 - bežné 

výdavky 
6 227,12 6 227,12 0,00 

UPSVaR 
ESF - dotácia na mzdy MŠ - bežné 

výdavky 
11 659,16 11 659,16 0,00 

 

d.) 

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
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e.) 

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

Obci nebola v roku 2019 poskytnutá dotácia z rozpočtu inej obce. 

 

f.) 

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

Obec  nemá žiadne záväzky voči VÚC. 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:                                                                  Predkladá:  

Ing. Silvia Masárová                                                                 Ing. Silvia Masárová 

                                                                                                 Starostka obce 

 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach, dňa 30.03.2021 

 

 

 

 

 

11. Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 21.472,43,70 EUR zisteného 

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, na :  

- tvorbu rezervného fondu   21 472,43 EUR  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra 

k Záverečnému účtu za rok 2020. 


