
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet Obce Nižná Kamenica 

za rok 2020 

 

 

 

 
Predkladá : Miroslav Líška 

Spracoval: Jarmila Soltészová 

 

V Nižnej Kamenici dňa 04.06.2021 

 

 

Návrh záverečného účtu: 

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

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

- zverejnený na webovom sídle obce dňa ........................ 

 

 

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 prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet nebol zostavený. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2019 uznesením č.89/2019 

Rozpočet nebol zmenený. 

 

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 334 485,00 334 485,00 402 551,88 120,4% 

z toho :     

Bežné príjmy 334 485,00 334 485,00 361 458,01 108,0% 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 34 873,05 0% 

Finančné príjmy 0,00 0,00 6 220,82 0% 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
- - - - 

Výdavky celkom 323 985,00 323 985,00 363 134,34 112,1% 

z toho :     

Bežné výdavky 323 985,00 323 985,00 354 598,54 109,4% 

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 8 535,80 0% 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0% 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
- - - - 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

10 500,00 10 500,00 39 417,54  

 

 

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 

334 485,00 402 551,88 120,4% 
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Z rozpočtovaných celkových príjmov 334 485,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 402 551,88 EUR, čo predstavuje  120,4% plnenie.  

 

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

334 485,00 361 458,01 108,0% 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 334 485,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

361 458,01 EUR, čo predstavuje  108,0% plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

235 214,00 235 834,58 100,3% 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 217 084,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 217 064,30 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 5,4 % čo predstavuje sumu 12 055,00 EUR. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 9 055,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7 227,27 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 79,8 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 475,97 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 3 728,95 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 22,35 EUR.  

 

Daň za psa  610,00 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 10 933,01 EUR 

 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

17 578,00 13 395,78 76,2% 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 4 160,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 206,10 EUR, čo je 

101,1 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 13,00 

EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 3 971,60 EUR a príjem 

z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 221,50 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 
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Z rozpočtovaných 13 418,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 9 189,68 

EUR, čo je 68,5 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

700,00 315,33 45,0% 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 700,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 315,33 

EUR, čo predstavuje 45,0% plnenie.  

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

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 80 993,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 111 912,32 

EUR, čo predstavuje 138,2%% plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVaR 4 093,20 Dotácia na stravu v HN – ZŠ, MŠ 

MV SR 71 437,00 Transfer pre ZŠ Normatív 

MV SR 389,00 Transfer pre ZŠ Dopravné 

MV SR 742,00 Transfer pre ZŠ Vzdel.poukazy 

MV SR 600,00 Transfer pre ZŠ Soc.zev.žiaci 

MV SR 816,00 Transfer pre ZŠ na učebnice 

MV SR 1 103,00 Transfer pre ZŠ MŠ 

MV SR 1 848,00 Transfer na sčítanie obyvateľov 

MV SR 197,01 Transfer na REGOB 

Okresný úrad 56,71 Transfer na životné prostredie 

MDVaRR SR 25,79 Transfer na dopravu 

MV SR 1 075,60 Transfer na Voľby 

MV SR 26,00 Transfer na register adries 

ÚPSVaR 1 122,78 Dotácia §50j 

ÚPSVaR 15 215,45 Dotácia §54 

 

 

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

COVID - 19 : 

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

MV SR 2 295,42 Testovanie obyvateľov 

UPSVaR 10 369,36 Príspevok pre MŠ na mzdy 

MV SR 500,00 Pre ZŠ na distančné vyučovanie 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené 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 

0,00 34 873,05 0,0% 

 

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

34 873,05 EUR, čo predstavuje  0% plnenie.  

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 34 873,05 EUR, čo 

predstavuje 0 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie 

32 657,05 Úprava okolia kaštieľa 

Július Papp 2 216,00 ÚPN zmeny  doplnky 2 

 

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 

0,00 6 220,82 0,0% 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 6 220,82 EUR, čo predstavuje  0% plnenie.  

 

V roku 2020 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 5 049,98  EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1 170,84  EUR 

 

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

 

 

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 

323 985,00 363 134,34 112,1% 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 323 985,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 363 134,34 EUR, čo predstavuje  112,1% čerpanie.  
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1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

323 985,00                   354 598,54 109,4% 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 323 985,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 354 598,54 EUR, čo predstavuje  109,4% 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 154 340,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 

186 559,45 EUR, čo je 120,9 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 53 482,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

64 335,27 EUR, čo je 120,4 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 112 483,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

101 080,60 EUR, čo je 89,9 % 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 3 680,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

2 623,22 EUR, čo predstavuje 71,3 % čerpanie. Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 

ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0,00                   8 535,80 0,0% 

 

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

v sume 8 535,80 EUR, čo predstavuje  0% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Rekonštrukcia obecných rigolov 

Z rozpočtovaných  0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 4 990,80 EUR, čo 

predstavuje 0 % čerpanie.  

b) Prípravná a projektová dokumentácia „Oplotenie areálu parku pri kaštieli“ a 

„kamenná dlažba pred kaštieľom“ 
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Z rozpočtovaných  0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 3 375,00 

EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.  

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0,00 0,00 0% 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií......... EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume ............ EUR, čo predstavuje  .......................% čerpanie.  

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 361 458,01 

z toho : bežné príjmy obce  361 458,01 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 354 598,54 

z toho : bežné výdavky  obce  354 598,54 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 6 859,47 

Kapitálové  príjmy spolu 34 873,05 

z toho : kapitálové  príjmy obce  34 873,05 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 8 535,80 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  0,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  26 337,25 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +33 196,72 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 37 098,03 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  

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

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -3 901,31 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov   6 220,82  

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0,00  

Rozdiel finančných operácií 6 220,82 
PRÍJMY SPOLU   402 551,88 

VÝDAVKY SPOLU 363 134,34 

Hospodárenie obce  39 417,54 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 37 098,03 

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 2 319,51 
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Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená 

v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19. 
 

Prebytok rozpočtu v sume  33 196,72 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 sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené 

prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe 

osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo 

výške 37 098,03 EUR  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  2 394,98 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  507,38 EUR 

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 1 287,60 EUR 

- prenesený výkon v oblasti sčítania obyvateľov v sume 600,00 EUR 

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

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 34 703,05 EUR, a to na : 

- Úprava okolia kaštieľa v sume 32 657,05 EUR 

c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od fyzickej osoby Július Papp 

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 2 046,00 

EUR,  

 

a takto zistený schodok v sume 3 901,31 EUR bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný  

- z finančných operácií v sume  3 901,31 EUR. 

 

Zostatok  finančných operácií v sume  6 220,82 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 3 901,31. 

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 2 319,51 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 2 319,51 EUR  

 

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

2 319,51 EUR.  

 

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  37 453,39       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

3 201,26      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 



                                                    Návrh Záverečného účtu 

a  rozpočtové hospodárenie obce Nižná Kamenica 

 za rok 2020 
 

                                                                      10 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

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

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

       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2020 40 654,65       

 

6. 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 1 164 746,25 1 158 597,90 
Neobežný majetok spolu 1 091 580,16 1 045 892,36 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 1 127,82 2 699,30 
Dlhodobý hmotný majetok 992 895,41 945 647,65 
Dlhodobý finančný majetok 97 556,93 97 545,41 
Obežný majetok spolu 72 934,72 112 523,49 
z toho :   
Zásoby 6 271,77 4 696,86 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 303,74 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  5 978,06 13 332,89 
Finančné účty  56 997,46 94 493,74 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  231,37 182,05 

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 1 164 746,25 1 158 597,90 
Vlastné imanie  764 220,41 732 448,42 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  764 220,41 732 448,42 
Záväzky 37 651,37 66 523,53 
z toho :   
Rezervy  480,00  480,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 6 220,82 35 052,03 
Dlhodobé záväzky 1 153,63 693,88 
Krátkodobé záväzky 29 796,92 30 297,62 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie 362 874,47 359 625,95 
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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 5 119,33   

- zamestnancom 11 378,99   

- poisťovniam  7 768,65   

- daňovému úradu 1 938,65   

- štátnemu rozpočtu 35 052,03   

- bankám 0,00   

- štátnym fondom 0,00   

- ostatné záväzky 5 265,88   

Záväzky spolu k 31.12.2020 66 523,53   

 

 

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 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 - 

Cirkevný zbor ECAV Vyšná Kamenica 286,00 286,00 0,00 

 

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

o dotáciách. 

 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) štátnemu rozpočtu 

 

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 štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
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        - 1 - 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

prostriedkov  

- 3 - 

prostriedkov   

- 4 - 

 

- 5 - 

ÚPSVaR Dotácia na stravu v HN – ZŠ, MŠ (bežné) 4 093,20 2 805,60 1 287,60 

MV SR Transfer pre ZŠ Normatív (bežné) 71 937,00 71 437,00 500,00 

MV SR Transfer pre ZŠ Dopravné (bežné) 389,00 381,62 7,38 

MV SR Transfer pre ZŠ Vzdel. Poukazy (bežné) 742,00 742,00 0,00 

MV SR Transfer pre ZŠ Soc.znev.žiaci (bežné) 600,00 600,00 0,00 

MV SR Transfer pre ZŠ na učebnice (bežné) 816,00 816,00 0,00 

MV SR Transfer pre ZŠ MŠ (bežné) 1 103,00 1 103,00 0,00 

MV SR Transfer na sčítanie obyvateľov 1 848,00 1 248,00 0,00 

MV SR Transfer na REGOB (bežné) 197,01 197,01 0,00 

Okresný úrad Transfer na životné prostredie (bežné) 56,71 56,71 0,00 

MDVaRR SR Transfer na dopravu (bežné) 25,79 25,79 0,00 
MV SR Transfer na Voľby (bežné) 1 075,60 1 075,60 0,00 
MV SR Transfer na register adries (bežné) 26,00 26,00 0,00 
MV SR Transfer na COVID19 2 295,42 2 295,42 0,00 
ÚPSVaR Dotácia §50j (bežné) 1 122,78 1 122,78 0,00 
ÚPSVaR Dotácia §54 (bežné) 15 215,43 15 215,43 0,00 
ÚPSVaR Transfer zo ŠR Príspevok na MŠ COVID19 10 369,36 10 369,36 0,00 
MF SR Dotácia na úpravu okolia kaštieľa 

(kapitálové) 

32 657,05 0,00 32 657,05 
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10. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

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. 

 

Napr.:  

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 2 319,51 EUR. 

 


