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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 prebytkový, prebytok rozpočtu bude
použitý na splátky návratných zdrojov financovania.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením
č. 78/2019
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 14.02.2020 uznesením č. 6/2020
- druhá zmena schválená dňa 28.5.2020 uznesením č. 20/2020
- tretia zmena schválená dňa 26.8.2020 uznesením č. 33/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 28.12.2020 uznesením č. 51/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020
Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Finančné príjmy v RO
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce

432760
428360

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
518339

432760

502423
325
1809
13174
608
518339

126939
2920
12800
290101

145455
5141
12800
354943

4400
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Rozpočet na rok 2020
518339

Skutočnosť k 31.12.2020
522601,98

% plnenia
100,82

Z rozpočtovaných celkových príjmov 518339 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
522601,98 EUR, čo predstavuje 100,82 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2020
502423

Skutočnosť k 31.12.2020
505601,89

% plnenia
100,63

Z rozpočtovaných bežných príjmov obce 502423 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
505601,89 EUR, čo predstavuje 100,63 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2020
206075

Skutočnosť k 31.12.2020
209120,59

% plnenia
101,48

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 189943,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 198277,80 EUR, čo predstavuje
plnenie na 104,39 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 11992,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7268,87 EUR, čo je
60,61 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5113,92 EUR, dane zo stavieb boli v sume
2148,35 EUR a dane z bytov boli v sume 6,60 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností v sume 7359,80 EUR.
Daň za psa
V roku 2020 bolo zinkasovaných 300,- EUR dane za psa, nedoplatky dane za psa boli zinkasované
v sume 6,18 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Poplatok za komunálny odpad bol zinkasovaný vo výške
3002,39 EUR, nedoplatky za
komunálny odpad boli vo výške 265,35 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
4215

Skutočnosť k 31.12.2020
3568,02

% plnenia
84,65
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Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2760,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2948,26 EUR, čo
predstavuje 106,82 % plnenie. Uvedený príjem je z prenajatých strojov prístrojov vo výške
311,64 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2391,62 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1850,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1907,31 EUR, čo činí
103,10 % plnenie. Správne poplatky boli zinkasované vo výške 1151,23 EUR, poplatok za predaj
služieb 218,08 eur, vodné a stočné za rok 2020 činil sumu 538,00 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
10

Skutočnosť k 31.12.2020
9,46

% plnenia
94,60

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5,- EUR, bol skutočný príjem vo výške 0,13 EUR,
čo predstavuje 2,60 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 291733,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 291625,60
EUR.
Poskytovateľ dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR,
Bratislava
OÚ Humenné
OÚ Humenné
MDVRR SR
Bratislava
OÚŽP Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
Štatistický úrad SR

Suma v EUR
Účel
1400,00 Dotácia dobrovoľný hasičský
zbor
1292,44 Voľby
2407,58 Matrika
21,95 Cestná doprava
48,25
696,00
938,00
248625,00
1766,00
1250,00
2000,00

Životné prostredie
MŠ 5 ročné
Dopravné
ZŠ prenesený výkon ŠS
Vzdelávacie poukazy
Sociálne znevýhod. prostredie
Rozvojový projekt ZŠ

1772,00 Dotácia – sčítanie obyvateľov,
domov, bytov SODB 2021
OÚ Humenné
18,00 Register adries
OÚ Humenné
167,64 Register obyvateľov
OÚ Humenné
1814,49 Dotácia na testovanie Covid 19
ÚPSVaR
182,60 Učebné pomôcky hmotná núdza
Humenné
ZŠ
ÚPSVaR Humenné
5403,60 Stravné HN pre ZŠ,MŠ
ÚPSVaR Humenné
223,94 Osobitný príjemca rodín.
prídavkov
ÚPSVaR Humenné
19384,11 Projekt Cesta na trh práce
OÚ, odbor školstva Prešov
2214,00 Učebnice
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
325

Skutočnosť k 31.12.2020
325,00

% plnenia
100

Skutočnosť k 31.12.2020
1809,03

% plnenia
100,63

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2020
1809

Z rozpočtovaných finančných príjmov 1809,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1809,03 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Čiastka vo výške 109,03 € predstavuje nevyčerpanú dotáciu na dopravné v ZŠ s MŠ Klenová
k 31.12.2020 a suma 1700 € predstavuje nevyčerpanú dotáciu na prevádzku školy, ktorá bola
zapojená do príjmov a použitá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
do 31.03.2021.
.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2020
13782

Skutočnosť k 31.12.2020
14866,06

% plnenia
97,23

Z rozpočtovaných bežných príjmov 13782,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
14866,06 €, čo predstavuje 2732,56 € prijem réžie v školskej jedálni nerozpočtovaný, prijem od
stravníkov ako úhrada za potraviny v šk. jedálni vo výške 3235,96 €, prijem v MŠ a ŠK ako
výchovné v sume 417,00 €, príjem z projektu KNM vo výške 2729,00 €, finančný príspevok
z ÚPSVaR na 610 pre materské školy počas uzatvorenia prevádzky z dôvodu pandémie Covid 19.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Materská škola
273,00 EUR
Školská družina
144,00 EUR
Školská jedáleň – vecná réžia
2209,36 EUR
523,20 EUR
Školská jedáleň – stravovanie žiakov 3235,96 EUR
Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2020
608

Skutočnosť k 31.12.2020
608,24

% plnenia
100,04

Príjmové finančné operácie rozpočtových operácii s právnou subjektivitou:
Príjmy školskej jedálne z vecnej réžie z roku 2019 ZŠ s MŠ Klenová v sume 608,24 €.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 OCU
Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
518339
490596,31
94,65
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 518339,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 490596,31 EUR, čo predstavuje 94,65 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2020
145455

Skutočnosť k 31.12.2020
134808,96

% čerpania
92,68

Z rozpočtovaných bežných výdavkov obce 145455,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 134808,96 EUR, čo predstavuje 92,68 % čerpanie. Z toho:
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy /obec/
Finančné a rozpočtové záležitosti kontrolór
Iné všeobecné služby – matrika
Výskum a vývoj v oblasti
všeob.verejných služieb- SODB
Všeobecné verejné služby inde
neklasifikované - voľby
Transakcie verejného dlhu /úroky
z úveru/
Civilní obrana
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obci /projekt UPSVaR
šanca pre mladých/
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
/futbal, šport/
Kultúrne služby /kultúrne akcie/
Rekreácia, kultúra a náboženstvo –
dom smútku
Nižšie sekundárne vzdelávanie
všeobecné
Bývanie

OddP

Rozpočet

Skutočnosť

0111
0112

94913
2477

87968,75
2493,09

%
plnenia
92,68
100,65

0133
0150

2407
1772

2407,00
1760,64

100,00
99,36

0160

1286

1292,44

100,50

0170

1075

953,28

88,68

0220
0320
0451
0510
0620

2864
1550
2286
5715
16439

2451,98
1470,00
880,68
5673,48
16492,91

85,61
94,84
38,52
99,27
100,33

0640
0810

3180
3030

3350,23
3030,00

105,35
100,00

0820
0860

4726
1040

3177,72
1039,89

67,24
99,99

09211

315

0

1060

380

366,87

96,54

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
a/ Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 65691,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 63568,67 EUR, čo
je 96,77 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce, matriky, kontrolóra obce,
odmeny poslancom OZ, zamestnancov na projekt cesta na trh práce.
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b/ Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 22928,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 21583,84 EUR, čo
je 94,14 % čerpanie.
c/ Tovary a služby
Z rozpočtovaných 51932,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 44982,09 EUR,
čo je 86,62 % 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 finančných prostriedkov 3929,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 3800,45 EUR, čo predstavuje 96,73 % čerpanie. Jedná sa o výdavky na členské príspevky,
sociálne dávky, dotáciu na futbal.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

5141

3706,32

72,09

V tom:
Funkčná klasifikácia
Kultúrne služby –
Rekonštrukcia kuchyne a priestorov v KD

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

5141

3706,32

72,09

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5141,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 3706,32 EUR, čo predstavuje 72,09 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2020
12800

Skutočnosť k 31.12.2020
12792,00

% čerpania
99,94

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 12800,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 12792,- EUR, čo predstavuje 99,94 % čerpanie na splácanie istiny z prijatých úverov.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2020
354943

Skutočnosť k 31.12.2020
339289,03

% čerpania
95,59

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 354943,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
339289,03 EUR, čo predstavuje 95,59 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
v EUR
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Materská škola - OK
Školská družina - OK
Školská jedáleň -OK
ZŠ z OK
Stravné úhrada stravníci
Spolufinancovanie projektu
Kultúra národnostných menšín
Spolu OK, OCU
Materská škola – projekt UPSVR,
refundácia uzatvorenie prevádzky
z dôvodu Covid 19
Materská škola – výdavky z vl.
príjmov
Školská jedáleň, ZŠ – cudzí
stravníci
Základná škola -PK
Dopravné
Vzdelávacie poukazy
Soc. znevyhod. prostredie
Stravné HN, ŠR
Učebné pomôcky HN
Materská škola 5-ročné,predškol.
Rozvojové projekty
Projekt Kultúra nar. menšín
Učebnice

31051,46
11042,83
27736,05
3599,44
230,42
5143,30
220,59
2807,86
239425,00
850,34
1766,00
1250,00
5403,60
83,00
696,00
2000,00
1969,54
2214,00

Základná škola s materskou školou Klenová čerpala v roku 2020 na mzdy 203494,65 € t. j.
..........% z celkového rozpočtu, na odvody 72286,07 € t.j. 22 % z celkového rozpočtu, na tovary
a služby 50698,48 € t.j. 16 % z celkového rozpočtu a na bežné transfery 4101,21 € t.j. 1 %
z celkového rozpočtu školy. Z tohto rozpočtu škola čerpala na originálne kompetencie finančné
prostriedky na mzdy vo výške 49708,89 €, odvody 14564,51 €, tovary a služby 15416,99 €
a bežné transfery 65,95 €. Na prenesené kompetencie škola čerpala na mzdy 143226,65 €, odvody
51199,13 €, tovary a služby 12706,40 € a bežné transfery 697,82 €.
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2020
0

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

0
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5. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
PREBYTOK ROZPOČTU
Vylúčenie z prebytku
UPRAVENÝ PREBYTOK ROZPOČTU
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
PRÍDEL DO PEŇAŽNÝCH FONDOV
PRÍJMY SPOLU + PRÍJMOVÉ FO
VÝDAVKY SPOLU + VÝDAVKOVÉ FO
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
519859,71
505601,89
14257,82
474097,99
134808,96
339289,03
45761,72
325
0
325
3706,32
3706,32
0
-3381,32
42380,40
10156,15
32224,25
2417,27
12792,00
-10374,73
21849,52
522601,98
490596,31
32005,67

Prebytok rozpočtu v sume 42 380,40 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 10156,15 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
21 849,52 EUR
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií -10 374,73 EUR
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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 156,15 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 10 156,15 EUR t.j.
dopravné 196,69 EUR
nevyčerpaná dotácia na prenesený výkon 9 200,- EUR
nevyčerpané fin. prostriedky projekt Kultúra národ. menšín 759,46 EUR
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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 2019
Uznesenie 22/2020 zo dňa 28.5.2020

Suma v EUR
13822,55
1276,88

Úbytky - použitie rezervného fondu :
KZ k 31.12.2020

15099,43

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel

Suma v EUR
171,24
521,61

Úbytky - stravovanie
KZ k 31.12.2020

419,00
273,85

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

867883,67

859714,31

Neobežný majetok spolu

616490,90

593858,43

Dlhodobý hmotný majetok

518945,49

496313,02

Dlhodobý finančný majetok

97545,41

97545,41

Obežný majetok spolu

251392,77

265855,88

221069,35

201814,35

3089,82

9347,14

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
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Finančné účty

27233,60

54694,39

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

867883,67

859714,31

Vlastné imanie

568718,44

584076,19

568718,44

584076,19

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

1809,03

10156,15

Dlhodobé záväzky

171,24

273,85

Krátkodobé záväzky

11683,62

8254,74

Bankové úvery a výpomoci

84750,56

71958,56

Časové rozlíšenie

200750,78

184994,82

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

373,32
4580,76
2518,89
767,49
10156,15
71958,56

373,32
4580,76
2518,89
767,49
10156,15
71958,56

288,13
90643,30

288,13
90643,30

z toho po lehote
splatnosti

Stav úverov k 31.12.2020
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Veriteľ

Prima banka
Slovensko, a.s.
Žilina
Prima banka
Slovensko, a.s.
Žilina

Účel

Kapitalové
výdavky- dom
smútku,
malotraktor
Rekonštrukcia
miestnej
komunikácie

Rok

Výška
poskytnutého
úveru /€/

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

68139,-

4800,-

156,10

616,56

2021

80000,-

7992,-

717,81

71342,00

2029

splatnosti

71958,56

Obec uzatvorila v roku 2019 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu miestnej komunikácie. Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2029, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
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.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

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. 1/2005 o dotáciách, 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-

Športový klub Klenová - bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

2750 EUR

2750 EUR

0

-4-

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2020 zo
dňa 24.02.2020, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť
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11. 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 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

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

ZŠ s MŠ Klenová - OK
70389,58
70060,76
328,82
Finančný príspevok z UPSVR
5143,30
5143,30
0
na MŠ platy/Covid 19/
ZŠ s MŠ Klenová – vl. príjmy
3234,60
3028,45
206,15
MŠ,ŠK,ŠJ,ZŠ
ZŠ s MŠ Klenová - PK
257489
248092,31
9396,69
Projekt kul.narod. menšín
2729
1969,54
759,46
ZŠ s MŠ Klenová – hmot.
5586,20
5586,2
0
núdza- UPSVaR, ŠR
Spolu ZŠ s MŠ Klenová
298740,35
298670,50
10691,12
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
- obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
Osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

14

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1UPSVaR

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Rodinné prídavky osobitný príjemca

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3223,94

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4223,94

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

1292,44

1292,44

0

19384,11

19384,11

0

18,00

18,00

0
0

-50

Humenné
OÚ Humenné

Voľby

UPSVaR

Projekt Cesta na trh práce

Humenné,
OÚ Humenné

Register adries

OÚ Humenné

Matrika

2407,58

2407,58

OÚ Snina

Dotácie na testovanie , Covid 19

1814,49

1814,49

MDVRR SR

Cestná doprava

21,95

21,95

0

Životné prostredie

48,25

48,25

0

Dotácia na dobrovoľný požiarny zbor

1400,00

1400,00

0

Dotácia na SODB 2021

1772,00

1772,00

0

MŠ 5 ročné

696,00

696,00

0

Dopravné

938,00

741,31

196,69

248625,00

239425,00

9200,00

Vzdelávacie poukazy

1766,00

1766,00

0

Sociálne znevýhodneného prostredia

1250,00

1250,00

0

Bratislava
OÚ ŽP Prešov
Dobrovoľná
požiarna ochrana
SR, Bratislava

Štatistický
úrad SR
OÚ odbor
školstva Prešov
OÚ odbor
školstva Prešov
OÚ odbor

ZŠ prenesený výkon ŠS

školstva Prešov
OÚ odbor
školstva Prešov
OÚ odbor
školstva Prešov

OÚ Humenné

Register obyvateľov

167,64

167,64

0

ÚPSVaR

Učebné pomôcky hmotná núdza ZŠ

182,60

182,60

0

Stravné HN pre ZŠ,MŠ

5403,60

5403,60

0

Rozvojový projekt pre ZŠ

2000,00

2000,00

Učebnice

2214,00

2214,00

Humenné
ÚPSVaR
Humenné
OÚ odbor
školstva Prešov
OÚ odbor

0

školstva Prešov
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b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-50

Vypracovala: Kobanová Jana

Ing. Slavomil Voloch
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1.

Celoročné hospodárenie obce Klenová za rok 2020 bez výhrad .

2.

Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2020 vo výške 32 224,25 €, takto
a.) do rezervného fondu sa pridelí 21 849,52 €.
b.) na vysporiadanie schodku finančných operácií vo výške 10 374,73 €.

3.

Schodok finančných operácií vo výške 10 374,73 €.

4.

Tvorbu a použitie rezervného fondu
Tvorba: a/ počiatočný stav

15 099,43 €

b/ tvorba

21 849,52 €

c/ konečný stav

36 858,95 €

Použitie : Prostriedky RF budú použité na kapitálové výdavky roku 2021.
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