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Návrh záverečného účtu: 
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- zverejnený na webovom sídle obce dňa 07.06.2021 

 

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v .......... dňa ........, uznesením č. ...............  

 

 

Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa .......................................................... 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce ................................. 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa ........................ 
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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/prebytkový. Bežný rozpočet 

bol zostavený prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č.36a/2019 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 24.06.2020, uznesením č. 34/2020 

- druhá zmena schválená dňa 16.09.2020, uznesením č. 45/2020 

- tretia zmena  schválená dňa 26.11.2020, uznesením č. 65/2020 

 

 

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 439 859,48 575 645,86 412 728,46 72 

z toho :     

Bežné príjmy 261 856,24 392 537,62 384 411,36 98 

Kapitálové príjmy 0,00 5 108,00 4 456,00 87 

Finančné príjmy 178 000,24 178 000,24 23 861,10 13 

Výdavky celkom 431 531,24 566 384,64 366 007,10 65 

z toho :     

Bežné výdavky 226 902,00 362 451,40 316 487,80 87 

Kapitálové výdavky 198 000,24 197 304,24 42 891,10 22 

Finančné výdavky 6 629,00 6 629,00 6 628,20 100 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

8 328,24 9 261,22 46 721,36  
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020  
 

 

Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19. 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

575 645,86 412 728,46 72 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 575 645,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

412 728,46 EUR, čo predstavuje  72 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

392 537,62 384 411,36 98 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 392 537,62 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

384 411,36 EUR, čo predstavuje  98 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

11 223,24 5 518,81 49 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 210 102,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 210 102,00 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 27 % čo predstavuje sumu  5 884,00 EUR. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 15 195,01 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 13 649,36 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 89,93 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10 573,00 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 4 622,01 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 0,00 EUR. 

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  13 505,98 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 143,38 

EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 156,43  EUR. 

 

Daň za psa  335,44 EUR 

Daň za užívanie verejného priestranstva 77,68 EUR 

Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 5 105,69 EUR 

Poplatok za rozvoj 0,00 EUR 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

3 678,63 2 802,45 76,18 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 3 678,63 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 802,45 EUR, čo je 

76,18 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0,00 EUR, príjem 

z prenajatých pozemkov v sume 0,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 

v sume 1 136,43 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 276,50 EUR, čo je 

92 % plnenie.  

 

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 

Z rozpočtovaných 2 137,20 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 389,52 EUR, čo je 

65,01 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

858,25 858,25 100 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 858,25 EUR, bol skutočný príjem vo výške  

858,25 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

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

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 152 440,49 EUR bol skutočný príjem vo výške 

152 440,49 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVaR       79 956,86 DvHN , PnD 

ÚPSVaR       49 960,89 Dotácie z NP 

ÚPSVaR            825,02 Dotácia za osob.príjiemcu 

Ministertvo výstavby a dopravy SR            855,50 Prenes.výkon stavebný úrad 

Ministerstvo vnútra SR         1 037,80    Dotácia voľby 

Ministerstvo ŽP SR              55,67 Prenes.výkon ŽP 

OÚ odb. školstva a ÚPSVaR         3216,60 Dotácie pre MŠ 

ŠÚ SR          1612,00  Dotácia na sčítanie domov 

Polnohospod.plat. fond         1 187,36 Transfér z poľn. plat.fondu 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR         1 400,00 Dotácia na mat.techn. zab. PO 

Ministerstvo vnútra SR            211,38  Prenes.výkon evid.obyvat. reg.adr 

Dary od FO             960,00 Rekonštr. kaštiela 

 

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

COVID - 19  

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

ÚPSVaR       10 163,97 Dotácia pre MŠ – mzdy – COVID 

Ministerstvo vnútra SR            840,66 Dotácia – testovanie – COVID 

 

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

účelom. 
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2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

5 108,00 4 456,00 87,23 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 5 108,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

4 456,00 EUR, čo predstavuje   87,23 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných  4 148,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 496,00 EUR, čo 

predstavuje 84,28 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných 960,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 960,00 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

FO dar 960,00        Fin. dar MŠ 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

178 000,24 23 861,10 13,40 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 178 000,24 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 23 861,10 EUR, čo predstavuje  13,40 % plnenie.  

 

V roku 2020 bol prijatý bankový úver v sume 70 047,34 EUR schválený obecným zastupiteľstva 

dňa 26. 08. 2020,  uznesením č. 40a/2020. 

 

  

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

 

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19. 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

566 384,64 366 007,10 64,62 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 566 384,64 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 366 007,10 EUR, čo predstavuje  64,62 % čerpanie.  
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1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

362 451,40 316 487,80 87,31 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 362 451,40 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 316 487,80 EUR, čo predstavuje  87,31 % 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 132 227,76 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 

130 525,31 EUR, čo je  98,71 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,   

pracovníkov MŠ a pracovníkov v rámci národného projektu cez ÚPSVaR. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 47 386,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

44 546,34 EUR, čo je  94 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 89 482,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

55 369,72 EUR, čo je 61,87 % 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 88 903,98 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

87 218,63 EUR, čo predstavuje  98,10 % čerpanie.  

 

Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19.   

 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 6 629,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

6 628,20 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

197 304,24 42 891,10                                  21,73 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 197 304,24 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 42 891,10 EUR, čo predstavuje   21,73% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Rekonštrukcia miestnej komunikácie 

Z rozpočtovaných  12 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 9 838,53 

EUR, čo predstavuje 81,98 % čerpanie.  

 

b) Nákup nehnuteľnosti 

Z rozpočtovaných  19 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 19 000,00 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

c) OcÚ – zhotovenie posuvnej brány 

Z rozpočtovaných  2 400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 2 400,00 EUR, 

čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

d) Materská škola – zhotovenie kamerového systému 

Z rozpočtovaných  1 700,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 683,92 EUR, 

čo predstavuje 99,05 % čerpanie.  

 

e) MŠ – realizácia športového ihriska 

Z rozpočtovaných  8 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 8 000,00 EUR, 

čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

6 629,00 6 628,20                100 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 6 629,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 6 628,20 EUR, čo predstavuje  99,98 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 6 629,00 EUR na splácanie z leasingu bolo 

skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 6 628,20 EUR, čo predstavuje 99,98 %.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 384 411,36 

z toho : bežné príjmy obce  384 411,36 

Bežné výdavky spolu 316 487,80 

z toho : bežné výdavky  obce  316 303,27 

Bežný rozpočet 67 923,56 

Kapitálové  príjmy spolu 4 456,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  4 456,00 

Kapitálové  výdavky spolu 42 891,10 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  42 891,10 

Kapitálový rozpočet  -38 435,10 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 29 488,46 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 0,00 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  
23 861,10 

  

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 
6 628,20 

  

Rozdiel finančných operácií 17 232,90 
PRÍJMY SPOLU   412 728,46 

VÝDAVKY SPOLU 366 007,10 

Hospodárenie obce  46 721,36 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 0,00 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver  0,00 

Upravené hospodárenie obce 46 721,36 

  

Prebytok rozpočtu v sume 29 488,46 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, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu 29 488,46  EUR  

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 17 232,90  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 17 232,90 EUR  

 

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

46 721,36 EUR.  
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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  23 984,72       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

38 435,10      

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- rekonštr. a modern.miestnej komunikácie  č.uzn. 36a/2019 z 11. 12. 2019 

 - kamer.systém v obci  č.uzn. 36a/2019 z 11. 12. 2019 

 - kovová brana – kaštieľ č.uzn.34/2020 z 24. 6. 2020 

 - kamer.systém  MŠ   

 - projekt.dok. a real. Novost.MŠ č.uzn. 36a/2019 z 11.12. 2019 

10 861,10 
4 838,53 

 600,00 

2 557,97 

 1 683,92 

 1 180,68 

        

 Spolu: 10 861,10 

  KZ k 31. 12. 2020                51 558,72 

 

 

 

Sociálny fond 

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

sociálneho fondu upravuje Zásady pre tvorbu a čerpanie SF. 

 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 3 458,77   

Prírastky - povinný prídel -    1,0  %                    1 404,66                                   

- ďalší prídel  - 0,5 % 702,89     

Úbytky   - závodné stravovanie                     1 133,30   

               - regeneráciu PS, dopravu               300,00    

               - dopravné                           0,00  

               - ostatné úbytky                                                                                                        120,40    

KZ k 31.12.2020 4 012,62 
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4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020  v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 1 013 757,68 1 117 675,70 
Neobežný majetok spolu 825 342,61 840 803,84 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 752 191,85 767 653,08 
Dlhodobý finančný majetok 73 150,76 73 150,76 
Obežný majetok spolu 187 654,23 276 166,02 
z toho :   
Zásoby 0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 4,24 63,68 
Krátkodobé pohľadávky  1 754,17 158,37 
Finančné účty  185 895,82 275 943,97 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  760,84 705,84 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 013 757,68 1 117 675,70 

Vlastné imanie  610 902,07 653 843,72 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  610 902,07 653 843,72 

Záväzky 34 541,41 101 729,12 
z toho :   
Rezervy  720,00 600,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 1653,99 
Dlhodobé záväzky 20 059,52 13 985,57 
Krátkodobé záväzky 13 761,49 15 442,22 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 70 047,34 
Časové rozlíšenie 362 102,86 368 314,20 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu 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 1 617,13 1 617,13 - 

- zamestnancom 8 177,46 8 177,46 - 

- poisťovniam  4 953,65 4 953,65 - 

- daňovému úradu 693,98 693,98 - 

Záväzky spolu k 31.12.2020 15 442,22 15 442,22  

 

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 

 

Slov.spor.   Verej.osvetl. 

a kamer.systém 

70 047,34 0,00 0,00 70 047,34 2021 

 

Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o úvere č. 1038/CC/20 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Bratislava „Zvýšenie bezpečnosti a prevencie voči vandalizmu na verejných priestoroch v obci 

Bôrka“.    Účel úveru je predfinancovanie oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu  

s dobou splatnosti do 31. 12. 2021.   

 

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: 

420 215,17 

- skutočné bežné príjmy obce  420 215,17 

Spolu bežné príjmy obce  420 215,17 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho: 70 047,34 

- zostatok dlhového úveru 70 047,34 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 70 047,34 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

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

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020 70 047,34 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2020 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

70 047,34 420 215,17 16,66 

 

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

 

 



                                                                      13 

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:  

420 215,17 

- skutočné bežné príjmy obce  420 215,17 

Spolu bežné príjmy obce  420 215,17 

 Celková suma dlhu lízingu k 31. 12. 2020 12 543,94 

- zostatok lízingu na traktor a príves 12 543,94 

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

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

8 906,88 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019** 8 906,88 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2020 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. b) 

8 906,88 420 215,17 2 % 

 

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

  

 

Obec Bôrka v roku 2020 usporiadal finančné vzťahy voči rozpočtom iných obcí 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec Bôrka 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 neposkytla dotácie o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - 

podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel.  

 
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 - 

- - - - 

 

  

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec Bôrka nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.  

 

11. 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 
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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 

 

Obec Bôrka v roku 2020 nemala finančné vzťahy voči zriadeným a založeným právnickým 

osobám. 

 

 

b) 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 - 

ÚPSVaR Dávka v hmotnej núdzi a prídavky na deti 79 956,86        79 956,86 0 

ÚPSVaR Dotácie za NP 49 960,89 49 960,89 0 

ÚPSVaR Dotácie za osobitného príjemcu 825,02 825,02 0 

Min.výst.a 

dopravy SR 

Prenes. výkon stavebný úrad 855,20 855,50 0 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Dotácia na voľby 1 037,80  1008,61 0 

Ministerstvo ŽP 

SR 

Prenes.výkon ŽP 55,67 55,67 0 

Okresný úrad 

odb.školstva a 

ÚPSVaR 

Dotácie pre MŠ 3 216,60 3 216,60 0 

Štat.úrad SR Dotácia na sčítanie 1 612,00 0,00 1 612,00 

Poľnoh.plat.fond Dotácia na poľnohospodárstvo 1 187,36 1 187,36 0 

Dobrovoľná 

pož.ochrana SR 

Dotácia na mat. techn.zab. PO 1 400,00 1 400,00 0 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Prenes. výkon evid. obyvat. .a register adries 211,38 211,38 0 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Dotácia testovanie - COVID 840,66 840,66 0 

ÚPSVaR  Dotácia mzdy MŠ - COVID 10 163,97 10 163,97 0 

 

Obec Bôrka dotáciu na sčítanie v sume 1 612,00 Eur bude čerpať v roku 2021. 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec Bôrka neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec Bôrka v roku 2020 usporiadal finančné vzťahy voči rozpočtom iných obcí 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec Bôrka v roku 2020 usporiadal finančné vzťahy voči rozpočtom VÚC 
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu   

       
Obecné zastupiteľstvo v Bôrke schválilo uznesením č. 15/2014   zo dňa 16. 12. 2014  

neuplatnenie programového rozpočtu od roku 2015.  

 

 

 

 

 

 

V Bôrke, dňa 07.06.2021 

 

 

  podpísané      podpísané 

 

Vypracovala: Krajňáková Mária   Predkladá:    Vojtech Ičo - starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


