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Záverečný účet obce za rok 2020 
  

 

1. Rozpočet obce na rok 2020  

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

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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, kapitálový rozpočet schodkový a finančné operácie ako prebytkové. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa .10.12.2019 uznesením č10/12/2019 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 31.03.2020 rozpočtovým opatrením č. 1 

- druhá zmena schválená dňa 29.06.2020 uznesením č. 6/11/2020 

- tretia zmena  schválená dňa 28.09.2020 uznesením č. 9/5/2020 

- štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2020 uznesením č. 10/10/2020 

- piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.2 starostom obce dňa 30.12.2020 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020  

 

 

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 651 512,00 849 845,00 847 196,67 99,69 

z toho :     

Bežné príjmy      473 012,00 529 362,00 527 077,28 99,57 

Kapitálové príjmy 100 000,00 296 000,00 295 700,23 99,90 

Finančné príjmy 60 000,00      2 383,00 2 382,66 99,98 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
18 500,00     22 100,00  22 036,50 99,71 

Výdavky celkom 651 512,00 639 780,00 645 271,97 100,86 

z toho :     

Bežné výdavky 288 291,00 244 700,00 243 388,25 99,46 

Kapitálové výdavky 157 600,00 153 680,00 153 551,25 99,92 

Finančné výdavky 2 400,00     2 400,00 9 763,92 406,83 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
203 221,00 239 000,00    238 568,55 99,82 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0,00 210 065,00 201 924,70 96,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

849 845,00 847 196,67 99, 69 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 849 845,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

847 196,67 EUR, čo predstavuje 99,69% plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

529 362,00 527 077,28 99,57 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 529 362,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

527 077,28 EUR, čo predstavuje 99 ,57% plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

346 530,00 344 435,88 99,40 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 293 366,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 293 365,81 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100 %. 

 

V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID - 19 bola krátená o 3,79 % čo predstavuje sumu .11 566,49 EUR. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 26 437,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 24 346,15 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 92,09 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 261,09 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 13 022,49 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 62,57 

EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  85,57 EUR, za nedoplatky z minulých rokov.  

K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6 330,58  EUR. 

 

Daň za psa: 880,70 EUR 

Daň za užívanie verejného priestranstva: 566,75 EUR 

Daň za dobývací priestor:4 117,00 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad :21 159,35 EUR 

 

 

 

 

 

 

 



 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

31 010,00 30 996,42 99,96 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 23 910,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume:23 900,03 EUR, čo 

je 99,96 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 227,55 

EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume: 23 672,48 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných .7 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7 096,39 EUR, čo je 

99,95 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

8 990,00 8 914,28 99,16 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 8 990,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške: 

8 914,28 EUR, čo predstavuje 99,16% plnenie.  

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

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 142 832,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

142 730,70 EUR, čo predstavuje 99,93% plnenie.  

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVR Senica 17 738,26 

 

Na podporu vytvárania 

pracovných miest –projekt: 

Pracuj, zmeň svoj život  

ÚPSVR Senica 6 420,00 na podporu stravovacích návykov 

dieťaťa 

ÚPSVR Senica 224,55 na rodinné prídavky- osobitný 

príjemca 

ÚPSVR Senica 9 881,54 Podpora udržania zamestnanosti 

v materských školách 

Okresný úrad Senica 703,31 Na voľby do NR  SR 

Okresný úrad Senica 672,76 Na likvidáciu škôd po povodni 

Dobrovoľná požiarna ochrana 

Bratislava 

2 995,10 Na zabezpečenie materiálno-

technického vybavenia DHZO 

Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR 

1 316,83 Na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy na úseku 

stavebného poriadku a bývania  



 

 

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID - 19 : 

 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo hospodárstva SR 317,33 štátna pomoc na podporu 

ekonomiky v súvislosti  

ochorením COVID-19  

na nájomné   

Trnavský samosprávny kraj 1 400,00 Realizácia projektu-Bojujeme  

s koronavírusom 

Okresný úrad Senica 628,40 na plnenie úloh a opatrení CO  

počas mimoriadnej situácie 

Okresný úrad Senica 2 086,90 na výdavky spojené 

s celoplošným testovaní na 

COVID-19  

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID -19: 

- nákup ochranných pomôcok 

- nákup dezinfekčných prostriedkov 

- odmeny zdravotníkovi a dobrovoľníkom 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom. 

 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja  SR 

38,97 Na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy na úseku 

dopravy 

Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja  SR 

322,06 Na  úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy  na úseku 

hlásenia pobytu občanov 

a registra obyvateľov SR 

Okresný úrad Trnava 85,69 Na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy 

starostlivosti o životné prostredie 

MV SR -Okresný úrad Trnava  79 692,00 Na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy - 

normatívne financovanie bežných 

výdavkov pre školu 

Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad 

Trnava 

1 512,00 Na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy- na 

vzdelávanie pre materské školy  

Ministerstvo vnútra SR- Okresný úrad 

Trnava 

845,00 Na záujmové vzdelávanie 

financované prostredníctvom 

vzdelávacích poukazov 

Ministerstvo vnútra SR- Okresný úrad 

Trnava 

1 010,00 Na nenormatívne účelové 

finančné prostriedky na učebnice 

Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad 

Trnava 

12 192,00 na asistenta učiteľa 

Štatistický úrad SR 2 648,00 Na sčítanie  domov a bytov 



 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

296 000,00 295 700,23 99,90 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 296 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 295 700,23 EUR, čo predstavuje 99,90 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 211 288,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 210 988,56EUR, 

čo predstavuje 99,86 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných 84 712,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 84 711,67 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra SR 29 959,38 Na financovanie podpory ochrany 

pred požiarmi-projekt: 

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 

Ministerstvo  dopravy a výstavby SR 28 054,23 Na výstavbu bytového domu s 12 

b. j. 

Pôdohospodárska platobná agentúra 26 698,06 Na úprava cintorína a domu 

smútku 

 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

2 383,00 2 382,66 99,99 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 2 383,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 2 383,66 EUR, čo predstavuje  99,99% plnenie. finančné operácie  boli 

použité na  

 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 6/8/2020 zo dňa 29.06.2020 bolo schválené použitie 

rezervného fondu na kapitálové výdavky. V skutočnosti bolo plnenie v sume 2382,66. EUR. 

V roku 2020 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 1 197,60 EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume .1 185,06 EUR 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..  

 

   

 

  

 



 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

22 100,00                   22 036,50                99,71 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 22 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

22 036,50 EUR, čo predstavuje 99,71% plnenie.  

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola   s materskou školou         22 036,50  EUR 

  

 

Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0,00                   0,00                0,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

0,00 EUR, čo predstavuje  0% plnenie.  

 

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola s materskou školou 0,00  EUR 

 

Príjmové finančné operácie:  

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

 

Výška výdavkov obce a rozpočtovej organizácie v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID - 19. 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

639 780,00 645 271,97 100,86 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 639 780,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 645 271,97 EUR, čo predstavuje 100,86% čerpanie.  

 

 

1. Bežné výdavky obce 

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

244 700,00 243 388,25                99,46 



 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 244 700,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume:243 388,25 EUR, čo predstavuje  99,46% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 84 599,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume: 

84 610,70 EUR, čo je 100,01 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, , 

aktivačných pracovníkov . 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 31 663,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 

v sume 31 457,26EUR, čo je .99,35 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 120 903,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

119 887,19 EUR, čo je 99,16 % 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. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 4 235,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume   

4 203,42 EUR, čo predstavuje 99,25 % čerpanie. Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 

ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19. Dotácie boli krátené o 65,26 % v sume 7 986,58 

EUR oproti pôvodne schválenému rozpočtu, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií 

v neziskovom sektore. 

 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 3 300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020  

v sume 3 229,68 EUR, čo predstavuje 97,87 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

153 680,00               153 551,25                    99,92 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 153 680,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume153 551,25 EUR, čo predstavuje  99,92% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a)Nákup pozemkov  v sume : 36 100,00 € 
Z rozpočtovaných  36 100 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 36 088,61EUR, 

čo predstavuje 99,97 % čerpanie.  

b)Nákup budov v sume:  24 777,28 € 

Z rozpočtovaných 24 780,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume. 

24 777,28.EUR, čo predstavuje 99,99% čerpanie.  

c)Nákup traktorovej vlečky v sume:1 800,00 € 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 800,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 1 800,00 EUR. čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  

d)Vypracovanie projektových dokumentácii v sume: 9 214,28 €- ( 



 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 9 230,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 9 214,28 EUR čo predstavuje  99,83% čerpanie.  

e)Realizácia nových stavieb v sume: 61 636,29 € -(IBV Pri škole IBV  4 540,55 €, Dom 

seniorov  6 111,00 €, Zberné miesto 15 230,68 €, Bytový dom s 12 b.j.28 594,23, kamerový 

systém 2 168,23 €,vŕtaná studňa 4 990,80 €    

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 61 730,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 61 636,29 EUR, čo predstavuje 99,85% čerpanie.  

 

f)Rekonštrukcia a modernizácia v sume: 20 034,79 € - (rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice) 

 

Z rozpočtovaných 20 040,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 

20 034,79EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.  

 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

2 400,00                   9 763,92                406,83 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií. 2 400,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 9 763,92 EUR, čo predstavuje  406,83% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 2 400,00 EUR na splácanie istiny 

z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 9 763,92 EUR, čo 

predstavuje .406,83 %.  

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

239 000,00                   238 568,55                99,82 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 239 000,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume238 568,55 EUR, čo predstavuje  99,82% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                         102 298,42 EUR 

Materská škola                                           69 932,91 EUR 

Školský klub detí                                       10 422,37 EUR  

Školská jedáleň                                          55 254,85 EUR   

Civilná ochrana                                               660,00 EUR 

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 144 300,76 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume: 

144 235,50 EUR, čo je 99,96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických   

a nepedagogických zamestnancov celej školy  



 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 48 892,63 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 

v sume 49 054,01EUR, čo je 100,33 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 44 051,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

43 523,70 EUR, čo je 98,80 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky celej školy, ako sú  energie, 

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

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 1 755,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

1 735,34 EUR, čo je 98,85 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky celej školy, Ako sú výdavky 

Na vyplatenie nemocenských dávok a výdavky na odchodné.  

 

 

Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0,00                   0,00                0,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 0,00EUR, čo predstavuje 0% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola                                          0,00 EUR 

Materská škola                                          0,00 EUR 

Školský klub detí                                      0,00 EUR  

Školská jedáleň                                         0,00 EUR   

Civilná ochrana                                         0,00 EUR 

Základná škola                                          0,00 EUR 

 

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 549 113,78 

z toho : bežné príjmy obce  527 077,28 

             bežné príjmy RO 22 036,50 

Bežné výdavky spolu 481 956,80 

z toho : bežné výdavky  obce  243 388,25 

             bežné výdavky  RO 238 568,55 

Bežný rozpočet 67 156,98 

Kapitálové  príjmy spolu 295 700,23 

z toho : kapitálové  príjmy obce  295 700,23 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 153 551,25 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  153 551,25 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 



 

Kapitálový rozpočet  142 148,98 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 209 305,96 

Vylúčenie z prebytku  HČˇ                                                                                                        25 032,36 
Z toho: Nespotrebovaný transfér z úradu práce na 

nezamestnanosť 
8 343,81 

            Nespotrebovaný transfér na prenesené kompetencie 

školstva 
2 000,00 

           Nespotrebovaný transfér na školu - vzdelávacie poukazy 307,00 

           Nespotrebovaný výnos zo ŠJ 976,55 

          Nespotrebovaný transfér na stravu z úradu prace 1 406,08 
          Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na fond 

prevádzky, údržby a opráv podľa zákona č.443/2010 Z.z. o 

dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p 
 1 949,04 

          Nespotrebovaný transfér na kapitálové výdavky – 

rekonštrukciu  požiarnej zbrojnice 
10 049,88 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 188 342,50 
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  

- finančné zábezpeky školskej jedálne 

- nevyčerpané stravné z úradu práce 

- 

2 382,66 

Výdavkové finančné operácie 

 - splácanie domácej istiny- ŠFRB 

 

 

9 763,92 

 

Rozdiel finančných operácií 

- 7 381,26 

 

 

PPRÍJMY SPOLU   847 196,67 
VÝDAVKY SPOLU 645 271,97 

Hospodárenie obce  201 924,70 

Vylúčenie z prebytku HČ 25 032,36 

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver  0,00 

Upravené hospodárenie obce 176 892,34 

 

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID - 19. 
 

 

Prebytok rozpočtu v sume 201 924,70 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 25 032,36 EUR  navrhujeme použiť na:

   

- tvorbu rezervného fondu 176 892,34 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  2 307,00 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  2 307,00 EUR 



 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 10 049,88 EUR, a to na : 

- rekonštrukciu požiarnej zbrojnica  v sume 10 049,88 EUR 

c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od úradu práce sociálnych vecí a 

rodiny podľa  zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume .8 343,81 

EUR,  

d) 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 1 406,08 EUR,  

e) nevyčerpané prostriedky za stravné v školskej jedálni v sume 976,55 EUR 

f) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na fond prevádzky, údržby a opráv podľa 

zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. vo 

výške: 1 949,04 eur,ktoré je možné použiť v 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 a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. 

 

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

176 892,34 EUR.  

 

 

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID - 19. 

 

 

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  52 257,37       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

185 603,22      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

                - z finančných operácií 0,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

0,00       

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2020 237 860,59       

 

 

 

 



 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020    499,22 

Prírastky - povinný prídel -    1,5   %                    1 094,44 

Úbytky   - závodné stravovanie                        960,30 

               - regeneráciu PS, dopravu               0,00 

               - dopravné                           0,00 

               - ostatné úbytky                                                0,00 

KZ k 31.12.2020   633,48 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv  

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. 

v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade 

s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. 

Aby bol fond prevádzky , údržby a opráv správne tvorený je potrebné vykonať dodatok k zmluve 

o správe bytového objektu. 

              

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  0,00       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

1 949,04      

Úbytky   - použitie fondu : 

- na opravu .... 

- na opravu .... 

0,00       

KZ k 31.12.2020 1 949,04       

 

 

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020  

 
A K T Í V A obce bez rozpočtovej organizácie 

Názov   ZS  k  1.1.2020  v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 1 765 109,13 1 970 990,26 

Neobežný majetok spolu 1 508 262,73 1 506 262,73 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 1 508 282,24 1 506 262,73 
Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 

Obežný majetok spolu 254 998,72 463 842,01 
z toho :   
Zásoby 127,47 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 17,14 62,95 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 1 415,08 
Krátkodobé pohľadávky  1 811,44 13 738,14 
Finančné účty  253 042,67 448 625,84 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 



 

Časové rozlíšenie  1 828,17 885,52 

P A S Í V A obce bez rozpočtovej organizácie 

Názov ZS  k  1.1.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 765 109,13 1 970 990,26 

Vlastné imanie  907 661,66 1 101 842,03 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  907 661,66 1 101 842,03 

Záväzky 378 710,06 360 279,30 
z toho :   
Rezervy  1 600,00 1 500,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 197,60 22 106,77 
Dlhodobé záväzky 322 293,45 320 252,34 
Krátkodobé záväzky 53 619,01 16 420,19 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 478 737,41 508 868,93 

 
 

 

 

 

A K T Í V A  rozpočtovej organizácie 

Názov   ZS  k  1.1.2020  v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 17 263,51 20 136,59 

Neobežný majetok spolu 0,00 0,00 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 

Obežný majetok spolu 16 33,40 19 557,70 
z toho :   
Zásoby 978,07  1 427,33 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  0,00 0,00 
Finančné účty  15 55,33 18 130,37 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  530,11 578,89 

P A S Í V A  rozpočtovej organizácie 

Názov ZS  k  1.1.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 17 263,51 20 136,59 

Vlastné imanie  878,32 1 427,33 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  878,32 1 427,33 

Záväzky 16 223,30 18 617,57 



 

z toho :   
Rezervy  0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 17,14 62,95 
Dlhodobé záväzky 246,74 197,37 
Krátkodobé záväzky 15 959,42 18 357,25 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 161,89 91,69 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 
 

Stav záväzkov k 31.12.2020    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2020 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 2 792,01 2 792,01 0,00 

- zamestnancom 5 714,78 5 714,78 0,00 

- poisťovniam  3 700,76 3 700,76 0,00 

- daňovému úradu 942,08 942,08 0,00 

- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 0,00 

- bankám 0,00 0,00 0,00 

- štátnym fondom 3 229,68 3 229,68 0,00 

- ostatné záväzky 40,88 40,88 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2020 16 420,19 16 420,19 0,00 

 

Stav úverov k 31.12.2020  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2020 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2020 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 
splatnosti 

 

ŠFRB výstavba 

bytového domu 

s 12 b.j. 

323 003,54 9 763,92 3 229,68 313 239,62 2048 

 

Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý 

s dobou splatnosti do r. 2048, 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.  

 

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::  

502 249,60 

- skutočné bežné príjmy obce  488 319,36 

- skutočné bežné príjmy RO  13 930,24 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019* 502 249,60 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:  



 

- 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 313 239,62 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 313 239,62 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 313 239,62 

- 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 313 239,62 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020** 0,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2020** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

0,00 502 249,60 0,00% 

 

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:  

502 249,60 

- skutočné bežné príjmy obce  488 319,36 

- skutočné bežné príjmy RO  13 930,24 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 502 249,60 

  

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 98 224,25 

- dotácie zo ŠR  

- dotácie z MF SR ....  

- príjmy z náhradnej výsadby drevín  

- účelovo určené peňažné dary   

- dotácie zo zahraničia  

- dotácie z Eurofondov   

- ......  

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019  

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019* 404 025,35 

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

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

12 993,60 

- 821004  

- 821005  

- 821007 9 763,92 

- 821009  

-   

- 651002  

- 651003  

- 651004 3 229,68 

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** 12 993,60 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2020** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

12 993,60 404 025,35 3,22% 

 

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. 1/2018 o dotáciách, právnickým osobám, 

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

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia 

COVID - 19. Dotácie boli krátené o72,10%, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií 

v neziskovom sektore. 

 
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Poľovnícke združenie Smolinské 165,00 165,00 0,00 

Kynologický klub Smolinské 165,00 165,00 0,00 

Spevácky zbor Záhoráci  165,00 0,00 165,00 

Jednotlivci jubilanti 221,19 221,19 0,00 

Jednotlivci-narodené deti v roku 2020 100,00 100,00 0,00 

Jednota klubu dôchodcov 350,00 350,00 0,00 

TJ Družstevník Smolinské 2 000,00 2 000,00 0,00 

 

K 31.12.2020 boli vyúčtované  dotácie PZ Smolinské, KK Smolinské, Jednota dôchodcov  

Slovenska, jubilanti obce , novonarodené deti r. 2020, TJ Družstevník Smolinské tieto dotácie 

boli poskytnuté v súlade so VZN č.1/2018 o dotáciách. Dotácia poskytnutá pre Spevácky zbor 

nebola vyúčtovaná a ani vrátená na účet obce. 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

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

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

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

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

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

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

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 



 

Základná škola s materskou 

školou Smolinské 

130 618,50 130 555,55 62,95 

 

 

 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 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

ÚPSVR Senica Bežný výdavok: na podporu 

vytvárania pracovných miest –

projekt: Pracuj, zmeň svoj 

život 

17 738,26        9 394,45 8 343,81 

ÚPSVR Senica Bežný výdavok: na podporu 

stravovacích návykov dieťaťa 

6 420,00 5 013,92 1406,08 

ÚPSVR Senica Bežný výdavok: na rodinné 

prídavky-osobitný príjemca 

224,55 224,55 0,00 

ÚPSVR Senica Bežný výdavok: na podporu 

udržania zamestnanosti 

v materských školách 

9 881,54 9 881,54 0,00 

Okresný úrad Senica Bežný výdavok: na voľby do 

NR SR 

703,31 703,31 0,00 

Okresný úrad Senica Bežný výdavok: na likvidáciu 

škôd po povodni 
672,76 672,76 0,00 

Dobrovoľná požiarna 

ochrana Bratislava 

Bežný výdavok: na 

zabezpečenie materiálno-

technického vybavenia DHZ 

2 995,10 2 995,10 0,00 

Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho 

rozvoja SR  

Bežný výdavok: na úhradu 

nákladov preneseného výkonu 

štátnej správy na úseku 

stavebného poriadku  a bývania  

1 316,83 1 316,83 0,00 

Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho 

rozvoja SR 

Bežný výdavok: na úhradu 

nákladov preneseného výkonu 

štátnej správy na úseku 

dopravy 

38,97 38,97 0,00 

Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho 

rozvoja SR 

Bežný výdavok: na úhradu 

nákladov preneseného výkonu 

štátnej správy na úseku 

hlásenia pobytu občanov 

a registra obyvateľov SR 

322,06 322,06 

 

0,00 

Okresný úrad Trnava Bežný výdavok: na úhradu 

nákladov preneseného výkonu 

štátnej správy na úseku 

starostlivosti o životné 

prostredie  

85,69 85,69 0,00 

Ministerstvo vnútra SR-

Okresný úrad Trnava 

Bežný výdavok: na úhradu 

nákladov preneseného výkonu 

štátnej správy -normatívne 

financovanie výdavkov pre 

školu 

79 692,00 77 692,00 2 000,00 

Ministerstvo vnútra SR-

Okresný úrad Trnava 

Bežný výdavok: na úhradu 

nákladov preneseného výkonu 
845,00 538,00 307,00 



 

štátnej správa nenormatívne 

financovanie –vzdelávacie 

poukazy 

Ministerstvo vnútra SR-

Okresný úrad Trnava 

Bežný výdavok: na úhradu 

nákladov preneseného výkonu 

štátnej správa nenormatívne 

financovanie –učebnice 

1 010,00 1 010,00 0,00 

Ministerstvo vnútra SR-

Okresný úrad Trnava 

Bežný výdavok: na úhradu 

nákladov preneseného výkonu 

štátnej správa nenormatívne 

financovanie –asistent učiteľa 

12 192,00 12 192,00 0,00 

Štatistický úrad SR Bežný výdavok: na 

financovanie výdavkov pri 

sčítaní domov a bytov  

2 648,00 2 648,00 0,00 

Ministerstvo 

hospodárstva SR 

Bežný výdavok: na štátnu 

pomoc v súvislosti s ochorením 

COVID-19 (nájomné) 

317,33 317,33 0,00 

Trnavský samosprávny 

kraj 

Bežný výdavok: na realizáciu 

projektu:,, Bojujeme s 

koronavírusom“ 

1 400,00 1 400,00 0,00 

Okresný úrad Senica Bežný výdavok: na plnenie 

úloh a opatrení CO počas 

mimoriadnej situácie   

628,40 628,40 0,00 

Okresný úrad Senica Bežný výdavok: na plnenie 

výdavkov spojených 

s testovaním na COVID-19   

2 086,90  2 086,90 0,00 

Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho 

rozvoja SR 

Kapitálový výdavok : na 

výstavbu bytového domu s 12 

b.j. 

28 054,23 28 054,23 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Kapitálový výdavok :na 

rekonštrukciu Požiarnej 

zbrojnice 

29 959,38 19 909,50 10 049,88 

Pôdohospodárska 

platobná agentúra 

Bratislava 

Kapitálový výdavok :na 

rekonštrukciu Domu smútku a 

cintorína 

26 698,06 26 698,06 0,00 

 

 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Trnavský samosprávny 

kraj 

1 400,00 1 400,00 0,00 

 

 



 

 

 

 

10. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu inventarizačnej komisie 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. 

 


