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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 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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok kapitálového
rozpočtu bol vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2019 uznesením č. 56/2019
Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 25.5.2020 uznesením č. 13/2020
druhá zmena schválená dňa 25.5.2020 uznesením č. 13/2020
tretia zmena schválená dňa 22.6.2020 uznesením č. 25/2020 (rozpočtová organizácia)
štvrtá zmena schválená dňa 22.6.2020 uznesením č. 25/2020
piata zmena schválená dňa 22.6.2020 uznesením č. 25/2020
šiesta zmena schválená dňa 24.8.2020 uznesením č. 38/2020
siedma zmena schválená dňa 24.8.2020 uznesením č. 38/2020
ôsma zmena schválená dňa 23.11.2020 uznesením č. 54/2020 (rozpočtová organizácia)
deviata zmena schválená dňa 23.11.2020 uznesením č. 54/2020
desiata zmena schválená dňa 23.11.2020 uznesením č. 54/2020
jedenásta zmena schválená dňa 14.12.2020 uznesením č. 65/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020
Skutočné plnenie
príjmov/čerpanie
výdavkov
k 31.12.2020

1 437 278

1 538 300,71

%
plnenia
príjmov/
%
čerpania
výdavkov
1 244 296,09
80,89

1 031 241
36 000
302 837
67 200

1 101 548,68
36 000,00
333 133,80
67 618,23

1 131 325,89
11 264,06
30 656,80
67 355,23

102,70
31,26
9,20
99,61

1 437 278

1 477 557,49

3 694,11
958 133,30

64,85

585 096
386 000

632 983,11
384 418,88

436 305,49
61 675,88

68,93
16,04

466 182

460 155,50

460 151,93

100,00

0

60 743,22

286 162,79

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou
Finančné príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie
obce

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 470 682,48

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 173 246,75

79,78

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 131 325,89

102,70

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

834 826,30

104,97

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 101 548,68
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
795 298,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 480 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 515 960,84 EUR, čo predstavuje
plnenie na 107,49 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 264 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 265 474,60 EUR,
čo predstavuje plnenie na 100,44 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 112 888,28
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 151 297,11 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume
1 289,21 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
12 629,83 EUR.
Daň za psa 1 162,90 EUR
Daň za ubytovanie 175,50 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 1 270,50 EUR
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia 7 717,96 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 41 279,29 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
53 911,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

49 610,42

92,02

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 16 314,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 17 225,26 EUR, čo
je 105,59 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
7 417,31 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 621,27 EUR,
nájomné z bytov v sume 6 060,00 EUR a fondu opráv a údržby 2 126,68 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 5 440,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 9 003,62 EUR, čo je
165,51 % plnenie.
Prevažnú časť administratívnych poplatkov tvoria poplatky za overovanie podpisov, listín,
sobáše, rybárske lístky, zmena územného plánu. Celkový príjem uvedených poplatkov je
4 147,50 EUR. Ďalšie poplatky sú za relácie v miestnom rozhlase, cintorínske poplatky /nájom
hrobov/, za porušenie predpisov, za použité oleje, za prieskumné územie, za predaj odpadových
nádob spolu vo výške 4 706,50 EUR. Príjmy z úrokov na bankových účtoch sú vo výške 149,62
EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
29 357,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

23 231,92

79,14

Iné nedaňové príjmy tvoria rozpočtované príjmy z dobropisov a refundácií 2 098,31 EUR,
splátky TAVOSu 19 686,03 EUR, príjmy z výťažkov prevádzkovania hazardných hier 102,73
EUR a iné príjmy /zálohy na plyn a stočné za byty/ vo výške 1 344,85 EUR.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 252 339,68
246 889,17 EUR, čo predstavuje 97,84 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad odbor školstva
Okresný úrad odbor školstva
Okresný úrad odbor školstva
Okresný úrad odbor školstva
Okresný úrad odbor školstva
Okresný úrad odbor školstva
Okresný úrad organizačný odbor
Okresný úrad organizačný odbor
Okresný úrad organizačný odbor
Okresný úrad organizačný odbor
Okresný úrad odbor star.o živ.prostr.
Okresný úrad odbor krízového riadenia

Min.dopravy a výstavby SR
Min.dopravy a výstavby SR
Trnavský samosprávny kraj
Štatistický úrad SR
ÚPSVaR
Farma Majcichov
JAVYS a ostatné sponzorské
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Ministerstvo vnútra SR
Trnav.samospr.kraj-Centrál. kríz.fond
Okresný úrad odbor školstva
Okresný úrad odbor školstva
Okresný úrad odbor školstva
Okresný úrad odbor školstva

EUR bol skutočný príjem vo výške

Suma v EUR
149 851,00
1 976,00
12 192,00
1 542,00
2 620,00
2 600,00
4 018,51
719,50
460,35
26,00
132,52
118,96
2 036,56
60,26
1 000,00
3 328,00
8 559,60
7 435,46
1 700,00
3 000,00
22 537,38
12 083,00
800,00
500,00
4 214,00
814,00

Účel
Prenesené kompetencie-vzdelávanie

Príspevok na učebnice
Príspevok pre asistenta učiteľa
Vzdelávacie poukazy
Predškolská výchove MŠ
Príspevok na školu v prírode
Matričná činnosť
Voľby do NR SR
Evidencia obyvateľstva
Úsek registra adries
Starostlivosť o životné prostredie
Odmena skladníka CO
Stavebný poriadok
Miestne a účelové komunikácie
Tlač publikácie - akadémia
Sčítanie obyvat. domov a bytov
Na stravovanie detí
Kultúra,vzdelanie,šport
Kultúrne,spoloč.,športové aktivity
Dobrovoľný hasičský zbor
COVID-19
COVID-19, protipovodňové opatr
Letná škola
Dištančné vzdelávanie
COVID-19 pre školu
Mimoriadne odmeny - škola
5

Okresný úrad odbor školstva
Pedagogicko-metodické centrum

490,00 Jazykové kurzy pre deti cudzinc.
2 074,07 Refundácia mzdy asistenta

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
36 000,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

11 264,06

31,28

Transfer z Ministerstva vnútra SR
Z rozpočtovaných 30 000,00 EUR na stavebné úpravy z dôvodu zvýšenia energetickej
hospodárnosti budovy hasičskej zbrojnice bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 11 264,06
EUR.
Dotácia na WiFi4EU podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách bola
čerpaná prostredníctvom zhotoviteľa Maxnetwork vo výške 14 940,00 EUR. Vybudované boli
bezdrôtové prístupové body na verejných priestranstvách obce Vlčkovce.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
333 133,80

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

30 656,80

9,20

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 333 133,80 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 30 656,80 EUR, čo predstavuje 9,20 % plnenie. Príjmové finančné operácie
pozostávajú z prostriedkov predchádzajúceho roku – nevyčerpaná dotácia na stravu z ÚPSVaR
v sume 2 296,80 EUR, zaplatená zábezpeka na byt vo výške 2-mesačného nájomného v sume
360,00 EUR. Ďalšou príjmovou finančnou operáciou je prijatá návratná finančná výpomoc z MF
SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie
výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume
28 000,00 EUR schválená obecným zastupiteľstvom dňa 28.9.2020 uznesením číslo 48/2020.
V roku 2020 neboli čerpané prostriedky z rezervného fondu z dôvodu, že kapitálové výdavky
boli hradené z bežných príjmov a ďalšie investičné akcie sa presúvajú do roku 2021.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
67 618,23

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

67 355,23

99,61

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie tvoria:
Dotácia z ÚPSVaR na mzdy a platy zamestnancov MŠ v sume 21 465,15 EUR.
Školné, poplatky za stravu v sume 44 294,13 EUR, dobropisy za energie v sume 895,95 EUR
a grant v sume 700,00 EUR.
Finančné príjmové operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia
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3 694,11
Finančné príjmy v rozpočtovej organizácii tvoria zostatok finančných prostriedkov na účte
školskej jedálne k 31.12.2019 v sume 3 694,11 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Výška výdavkov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 017 401,99

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

497 981,37

48,94

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

436 305,49

68,93

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
632 983,11

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 162 516,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
161 326,96 EUR, čo je 99,26 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu a pracovníkov
obce a pracovníkov na prenesený výkon /matrika, register adries a evidencia obyvateľstva,
skladník CO/.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 67 588,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
61 174,63 EUR, čo je 90,51 % čerpanie. Patria sem odvody do zdravotných poisťovní, sociálne
odvody a odvody do doplnkových dôchodkových poisťovní
Materiál
Z rozpočtovaných výdavkov 99 724,07 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
53 327,15 EUR, čo je 53,47 % čerpanie. Ide o všetky druhy materiálových výdavkov úradu
a ostatných úsekov a objektov OcÚ.
Energie /plyn, elektrická energia, vodné a stočné/
Z rozpočtovaných výdavkov 40 220,38 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
27 227,70 EUR, čo je 67,69 % čerpanie.
Cestovné, telefón, poštovné
Z rozpočtovaných výdavkov 7 823,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
4 074,75 EUR, čo je 52,08 % čerpanie.
Služby
Z rozpočtovaných výdavkov 140 239,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
85 399,62 EUR, čo je 60,89 % čerpanie
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Rutinná a štandardná údržba a rôzne druhy opráv
Z rozpočtovaných výdavkov 76 220,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
18 769,28 EUR, čo je 24,62 % čerpanie.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 30 800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
17 351,16 EUR, čo predstavuje 56,33 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
384 418,88

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

61 675,88

16,04

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patria:
a) Stavebné úpravy z dôvodu zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy hasičskej
zbrojnice
Z rozpočtovaných 36 540,23 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 32 600,23
EUR, čo predstavuje 89,21 % čerpanie. Časť výdavkov (11 264,06 EUR) bola financovaná
z dotácie Min.vnútra SR a časť (21 336,17 EUR) z návratnej finančnej výpomoci z MF SR.
b) Oplotenie spevnenej plochy pri budove hasičskej zbrojnice
Z rozpočtovaných 9 118,65 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 9 118,65 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) projektová dokumentácia na stavbu – ulica pri cintoríne
Z rozpočtovaných 8 700,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 8 684,40 EUR,
čo predstavuje 99,82 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

Výdavkové finančné operácie v roku 2020 neboli rozpočtované ani čerpané.
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
460 155,50

Skutočnosť k 31.12.2020
460 151,93

% čerpania
100

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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4. 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
Hospodárenie bežného rozpočtu - prebytok
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
1 198 681,12
1 131 325,89
67 355,23
896 457,42
436 305,49
460 151,93
302 223,70
11 264,06
11 264,06

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

61 675,88
61 675,88

kapitálové výdavky RO
Hospodárenie kapitálového rozpočtu - schodok
Hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu- prebytok

-50 411,82
251 811,88

Vylúčenie z prebytku bežného rozpočtu podľa § 16 ods. 6 zák.583/2004 Z.z.:

-nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv
-nevyčerpané prostriedky účelovo určené na školskú jedáleň
-nevyčerpané prostriedky účelovo určené na stravovanie žiakov
-nevyčerpané prostriedky účelovo určené na zmeny ÚPO
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

spolu
z toho: príjmové finančné operácie obce
príjmové finančné operácie RO

-2 126,68
-607,40
-7 524,00
- 1 342,00
240 211,80
34 350,91
30 656,80
3 694,11

Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

34 350,91
1 244 296,09
958 133,30
286 162,79
11 600,08
274 562,71

Prebytok rozpočtu v sume 251 811,88 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 z fondu prevádzky, údržby a opráv, zostatok finančných prostriedkov v školskej
jedálni a nevyčerpané účelovo určené prostriedky z dotácie na stravovanie a na zmeny ÚPO
spolu v sume 11 600,08 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu vo výške 240 211,80 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 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
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tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 2 126,68 EUR je možné použiť v nasledujúcom 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 znení neskorších predpisov.
b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na školskú jedáleň v sume 607,40 EUR zostatok
finančných prostriedkov na účte.
c) nevyčerpané prostriedky z ÚPSVaR účelovo určené na stravovanie detí v sume 7 524,00
EUR, budú vrátené v roku 2021 späť ÚPSVaR.
d) nevyčerpané účelovo určené prostriedky na zmeny ÚPO Vlčkovce v sume 1 342,00 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 34 350,91 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo
výške 274 562,71 EUR.

4. Tvorba a použitie prostriedkov 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. Rezervný fond nie je vedený na
samostatnom bankovom účte.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky – zo zostatku finančných operácií
a prebytku bežného a kapitálového rozpočtu za
rok 2019
Ostatné úbytky - úprava fondu o úbytky minulých
rokov
Úbytky - použitie rezervného fondu :
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
484 068,49
267 380,25

-11 659,25

739 789,49

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje Interná smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- ostatné prírastky

Suma v EUR
668,47
1 546,90
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Úbytky - príspevok na stravovanie -stravné lístky
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

1 735,80
479,57

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.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2020
Prírastky
Úbytky - nebolo čerpanie

Suma v EUR
7 107,60
2 126,68

KZ k 31.12.2020

9 234,28

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR
3 814 865,26
2 565 400,37

KZ k 31.12.2020 v EUR
3 976 484,88
2 474 792,02

3 404,12
1 970 882,35
591 113,90
1 249 261,68

6 246,36
1 877 431,76
591 113,90
1 499 969,29

312,02
421 144,09
38 884,30
39 050,57
749 870,70

130,94
412 176,46
23 788,60
28 774,42
1 035 098,87

203,21

1 723,57

ZS k 1.1.2020 v EUR
3 814 865,26
3 438 990,83

KZ k 31.12.2020 v EUR
3 976 484,88
3 566 169,38

3 438 990,83
33 610,23

3 566 169,38
69 486,09

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
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z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7 800,00

6 900,00
7 524,00
479,57
26 582,52
28 000,00
340 829,41

2 664,67
23 145,56
342 264,20

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

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

z toho v lehote
splatnosti

4 602,61
8 768,22
8 250,53
2 695,78

4 602,61
8 768,22
8 250,53
2 695,78

2 265,38
26 582,52

2 265,38
26 582,52

z toho po lehote
splatnosti

Stav úverov k 31.12.2020
Obec nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o úvere.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá žiadnu príspevkovú organizáciu.

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 :
- bežné výdavky na
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Klub dôch.-rehabil.plávanie,rekond.pobyt,činnosť

prostriedky boli čerpané
cez rozpočet obce

-2-

MO Sl.zväz.záhradkárov-výstava ovocia
MO Zväz zdrav.postihnutých-činnosť
MO Poľovnícke združenie - činnosť
MO chovateľov holubov - činnosť
Telovýchovná jednota - činnosť
Farský úrad - činnosť

100,00
6 000,00
1 600,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0
0
0
0

100,00
6 000,00
1 600,00
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Dobrovoľný hasičský zbor

3 000,00

3 000,00

0

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2005
o dotáciách.

10. 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

ZŠ s MŠ Vlčkovce

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

260 650,82

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

260 650,82

0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ Vlčkovce

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

177 073,07

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

177 073,07

0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť školstvo, matrika,
- bežné výdavky

-1-

-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

BEŽNÉ
OÚ odb.školstva
OÚ odb.školstva

Prenesené kompetencie
Príspevok na učebnice

149 851,00
1 976,00

149 851,00
1 976,00
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OÚ odb.školstva
OÚ odb.školstva
OÚ odb.školstva
OÚ odb.školstva
OÚ odb.školstva
OÚ odb.školstva
OÚ odb.školstva
OÚ odb.školstva
OÚ odb.školstva
OÚvšeob.vnút.sp.
OÚvšeob.vnút.sp.
OÚvšeob.vnút.sp.
OÚvšeob.vnút.sp.
OÚ odb.výstavby
OÚ odb.výstavby
OÚ odb.živ.prostr
OÚ kríz.odb.
Dobr.pož.ochrana SR
ÚPSVaR
Min.vnútra SR
Štatistický úrad
Metod.pedag.centrum
KAPITÁLOVÉ
Minist.vnútra SR

Príspevok na asistenta učiteľa
Vzdelávacie poukazy
Predškolská výchova
Príspevok na školu v prírode
Letná škola
Dištančné vzdelávanie
Dotácia na COVID-19 pre školu
Mimoriadne odmeny
Jazykový kurz pre deti cudzinc.
matrika
voľby
Register obyvateľov
Register adries
Stavebný poriadok
Miestne a účelové komunikácie
Životné prostredie
Odmena skladníka CO
Vybavenie pre DHZO
Stravovanie detí
Dotácia na COVID-19
Sčítanie obyvateľstva
Refundácia mzdy asistenta

12 192,00
1 542,00
2 620,00
2 600,00
800,00
500,00
4 214,00
814,00
490,00
4 018,51
719,50
460,35
26,00
2 036,56
60,26
132,52
118,96
3 000,00
16 083,60
22 537,38
3 328,00
2 074,07

12 192,00
1 542,00
2620,00
0
800,00
500,00
4 214,00
814,00
490,00
4 018,51
719,50
460,35
26,00
2 036,56
60,26
132,52
118,96
3 000,00
8 559,60
22 537,38
3 328,00
2 074,07

Zvýš.energet.hospod.budovy
HZ

11 264,06

11 264,06

2 600,00

0
0
0
0
0
0
7 524,00

0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

TTSK – tlač publikácie
TTSK-CKF dotácia na
COVID-19

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1 000,00
12 083,00

1 000,00
12 083,00

-4-

-4-

0

11. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlčkovce
1. B e r i e n a v e d o m i e :
a) správu audítora za rok 2020
b) stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2020.
2. S c h v a ľ u j e :
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a) Záverečný účet Obce Vlčkovce za rok 2020 a celoročné hospodárenie
bez výhrad
b) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia upraveného a zostatok finančných
operácií v celkovej výške 274 562,71 EUR na tvorbu rezervného fondu obce.
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