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Záverečný účet obce 

a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 
 

1. Rozpočet obce na rok 2020 

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

zostavila  rozpočet  podľa  ustanovenia  §  10  odsek  7)  zákona  č.583/2004  Z.z.         o 

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

znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č 35/2019 

Rozpočet bol zmenený dva krát: 

- prvá zmena   schválená dňa 07.05.2020 rozpočtovým opatrením č. 1-2/2020 

- druhá zmena schválená dňa 30.06.2020 uznesením č. 53/2020 

- tretia zmena  schválená dňa 30.09.2020        uznesením č.55/2020 

- štvrtá zmena  schválená dňa 11.12.2020       uznesením č.63/2020 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020 
 

 
  

Schválený 

rozpočet 

Schválený 

rozpočet 

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 154 100 213 590,26 

z toho :   

Bežné príjmy 120 200 139 199,16 

Kapitálové príjmy            30 000,00 

Finančné príjmy   33 900    44 391,10 
   

Výdavky celkom 154 100 213 590,26 

z toho :   

Bežné výdavky 120 200 144 830,26 

Kapitálové výdavky   33 900   68 760,00 

Finančné výdavky 0 0 
   

Rozpočet obce   



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 
Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

213 590,26 190 008,53 88,96 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 213 590,26 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v 

sume 190 008,53 EUR, čo predstavuje 88,96 % plnenie. 

 

1. Bežné príjmy 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

139 199,16 138 901,43 99,79 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 139 199,16 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

138 901,43 EUR, čo predstavuje 99,79 % plnenie. 

 

a) daňové príjmy 
Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

120 110,00 119 909,95 99,83 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

Z predpokladanej  finančnej  čiastky v  sume  99 000,- EUR  z výnosu  dane  z príjmov boli  k 

31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 98 337,65 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 99,33%. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 21 110,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 21 572,30 EUR, 

čo je 102,19% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15 402,26 EUR, dane zo stavieb 

boli v sume 1 750,65 EUR a dane z bytov boli v sume 5,17 EUR daň za psa 112,00 EUR, a za 

komunálny odpad 4 302,22 EUR. 

 

b) nedaňové príjmy: 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

4 501,00 4 443,48 98,72 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku/ 

Z rozpočtovaných 500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 478,54 EUR, čo je 

95,71 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a 

objektov. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 400,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 386,30 EUR, čo je 

96,58 % plnenie. 

Na cintorínske poplatky bolo rozpočtované 1 700,- EUR skutočný príjem k 31.12.2020 je 

1 704,46 EUR, čo je 100,26 % plnenie. 

Prijaté granty a transfery 

Z prijatých grantov a transferov 2 000,- EUR bol skutočný príjem vo výške 1 968,18,- EUR, 

čo predstavuje 98,41 % plnenie. Dotácia DHZ 1 400,- a dotácie na pozemky z PPA 568,18 €. 



Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

REGOB 160,51 Financ.nákl.na ús.hlásen.pobytu 

a reg. obyvateľov 

Životné prostredie 40,56 Fin.nákl. starost.o 

život.prostredie 
Voľby 1101,46 Financovanie výdavkov 

AČ 8 270,66 Transfer na výdavky miezd AČ, 

materiál AČ 
RP 1233,29 Vyplatenie rod.príd. 

ÚPSVaR 159,34 Pohrebné 

Ministerstvo vnútra 1 312,00 SODB 

Ministerstvo vnútra 375,02 COVID-19 

Dobrovoľná PO 1 400,- Dotácia PO 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 
2. Kapitálové príjmy: 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

30 000 30 000                             100                                                            

   Kapitálové príjmy sú prijaté od MV SR na prestavbu rodinného domu na hasičskú zbrojnicu 
 

3. Príjmové finančné operácie: 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

44 391,10 21 107,10 47,55 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 44 391,10 € bol  skutočný  príjem  k 31.12.2020  

21 107,10 €. Nevyčerp. príjmy z r.2019 5 066,10 € sa skladá z nevyčer. príjmov  4860,- na 

rekonštrukciu strechy Ocú a nadácia TESCO 206,10€ na PO. 10 616,- prebytok z predch.rok.na 

kapitálové výdavky. 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: nie sú 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 
Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

                     213 590,26 147 556,62 69,08 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 213 590,26 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020  

v sume 147 556,62 EUR. 

 

1. Bežné výdavky 
Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

                      144 830,26 132 080,62 91,20 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 144 830,26 EUR bolo skutočne čerpané   k 31.12.2020    

v sume 132 080,62 EUR. 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 48 260,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 45 941,40 EUR, 

čo je 95,20 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ , hlavného kontrolóra 

a koordinátora aktivačných činnosti. 

Poistné a príspevok do poisťovní  

Z rozpočtovaných 16 012,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 14 875,68 EUR, 

čo je 92,90  % čerpanie. 

 



 

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 46 951,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 45 360,87 EUR, 

čo je 96,61% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, 

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

 

Poskytnuté transfery: Z rozpočtovaných 840,-€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume  

718,46 € čo je 85,53 % čerpanie. Ide o nasledovné výdavky : 

 240,- EUR      240,- EUR – pre deti na CVČ,  

 600,- EUR    478,46 EUR  - členské príspevky do združení obce: RVC,ZMOS,SSÚ,RZMOSG 

   

 Kapitálové výdavky :  
 
Rozpočet na rok 2020 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

68 760,00 15 476,00 22,51 

Obec v roku 2020 mala kapitálové výdavky v sume 68 760,- EUR. Finančné prostriedky 

boli použité na : vypracovanie projekt.dokum. na cyklochodník 2 160,-€, vyhotovenie 

proj.dokum. výstavba dets.ihriska 200,- €, rekonštrukcia strechy OcÚ 3 528,- ,  

z preneseného dotácii z roku 2019 rekonštrukcia strechy OcÚ 4 860,- € a montáž kúrenia 

na OcÚ 4 728,- €. 

 

2) Výdavkové finančné operácie : 
Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0,- 0,- 0 

3) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: nie sú 

 

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

Hospodárenie 

obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

Bežné príjmy spolu 138 901,43 

z toho : bežné príjmy obce 138 901,43 

Bežné výdavky spolu 132 080,62 

z toho : bežné výdavky obce 132 080,62 

Bežný rozpočet 6 820,81 

Kapitálové príjmy spolu 30 000,00 

z toho : kapitálové príjmy obce 30 000,00 

Kapitálové výdavky spolu 15 476,00 

z toho : kapitálové výdavky obce 15 476,00 

Kapitálový rozpočet 14 524,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 21 344,81 

Vylúčenie z prebytku 30 000,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -8 655,19 

Príjmy z finančných operácií 21 107,10 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií 21 107,10 

PRÍJMY SPOLU 190 008,53 
VÝDAVKY SPOLU 147 556,62 

Hospodárenie obce 42 451,91 

Vylúčenie z prebytku 30 000,00 



Upravené hospodárenie obce 12 451,91 

 

Prebytok rozpočtu v sume 21 344,81EUR zistený podľa § 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 podľa osobitných predpisov v sume 30 000  EUR; takto zistený 

schodok v sume 8 655,19 EUR navrhujeme vysporiadať z finančných operácií. 

 
 

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov  peňažných fondov  (rezervného  fondu) 

a sociálneho fondu 
Rezervný fond 

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

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 
Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 7 720 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 

rozpočtový rok 2019 

16 214 

- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi 

z podnikateľskej činnosti po zdanení 

 

- z finančných operácií 2019 10 616 

Úbytky - použitie rezervného fondu :  

- kapitálové výdavky 0 

- ostatné úbytky  

KZ k 31.12.2020 13 318 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 1 095,04 

Prírastky - povinný prídel - % 709,93 

- povinný prídel - %  

- ostatné prírastky 100,96 

Úbytky - závodné stravovanie 
 

- regeneráciu PS, dopravu  

- dopravné  

- ostatné úbytky 100,96 

KZ k 31.12.2020 1 804,97 



6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 

 
A K T Í V A 
 

Názov KZ k 31.12.2019 v EUR 

/netto/ 

ZS k 31.12.2020 v EUR 

/netto/ 

Majetok spolu 401 772,67    434 747,21 

Neobežný majetok spolu 336 658,96 340 625,71 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 263 508,20 267 474,95 

Dlhodobý finančný majetok 73 150,76 73 150,76 

Obežný majetok spolu 64 198,66 92 822,05 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky 1 308,23 2 159,38 

Finančné účty 62 890,43 90 662,67 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie 915,05 1 299,45 

 
P A S Í V A 

 

Názov KZ k 31.12.2019 v EUR ZS k 31.1.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 401 772,67 434 747,21 

Vlastné imanie 262 360,74 255 600,31 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely   

Fondy   

Výsledok hospodárenia 262 360,74 255 600,31 

Záväzky 11 017,89 43 185,58 

z toho :   

Rezervy 432 648 



Zúčtovanie medzi subjektami VS 4 860,- 30 000 

Dlhodobé záväzky 1 141,77 1 592,93 

Krátkodobé záväzky 4 584,12 5 519,65 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 128 394,04 135 961,32 

 

 

7. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov 
 

 Názov Skutočnosť 2019 Skutočnosť 2020 

50 Spotrebované nákupy (r.002 až r.005) 31 369,36 24 813,56 

51 Služby (r.007 až r.010) 27 917,61 29 145,63 

52 Osobné náklady (r.012 až r.016) 87 786,04 75 133,13 

53 Dane a poplatky (r.018 až r.020) 56,88 224,46 

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028) 2 435,23 2 730,13 

55 Odp.,rezervy a opr.pol. z PČ a FČ (r.030+r.031+r.036+r.039) 13 903,31 14 680,07 

56 Finančné náklady (r.041 až r.048) 2 854,65 1 050,05 

57 Mimoriadne náklady (r.050 až r.053) 0,00 0,00 

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príj.(r.055 až r.063 380,00 240  

59 Splatná daň z príjmov 0,00 0,00 

 Náklady spolu 166 703,08 148 017,03 

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až r.068) 888,30 313,04 

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r.070 až r.073) 0,00 0,00 

62 Aktivácia (r.075 až r.078) 0,00 0,00 

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r.080 až r.082) 125 361,30 122 767,38 

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až r.089) 1 653,41 4 343,26 

65 Zúčtov.rezerv a opr.pol. z PČ a FČ (r.091+r.096+r.099) 803,56 826,35 

66 Finančné výnosy (r.101 až r.108) 0,88 1,09 

67 Mimoriadne výnosy (r.110 až r.113) 0,00 0,00 

69 Výnosy z transf. a rozp.príj.v obciach,VÚC.. (r.125 až r.133 47 955,27 20 441,93 

 Výnosy spolu 176 662,72 148 693,05 

 Hospodársky výsledok 9 959,49 675,82 

 

 
Hospodársky výsledok v sume 675,82 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 



8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 
Obec k 31.12.2020 neeviduje žiadne záväzky. 

 

9. Hospodárenie príspevkových organizácií 
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 

 
 

10. 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 dotáciu.  
Podnikateľská činnosť 

Obec nepodniká. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

 

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 

Obec neposkytla finančné prostriedky 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 - 

ŠR REGOB - bežné výdavky 160,51 160,51 0 

ŠR ŽP - bežné výdavky 40,56 40,56 0 

ŠR Voľby 1101,46 1101,46 0 

ŠR ÚPSVR – AČ bežné výdavky 8270,66 8270,66 0 

ŠR Rodinné prídavky 1233,29 1233,29 0 

ŠR ÚPSVR - pohrebné 159,34 159,34 0 

ŠR DHZ 1 400 1 400 0 

ŠR SODB 1312 1312 0 



ŠR COVID-19 375,02 375,02 0 

ŠR Prestavba RD na hasičskú zbrojnicu 30 000 0 30000 

     

Uvedené transfery boli použité do 31.12.2020 podľa uzavretých zmlúv ,okrem kapitálov 

.výdavkov 30 000,- € od MV SR na prestavbu rodinného domu na hasičskú zbrojnicu sa 

preniesli prostriedky na rok 2021.    

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

 

Obec Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 
prostriedkov 

Rozdiel 

Mesto Revúca 240,- 240,- 0,- 

    

 

Obec poskytla v roku 2020 transfer Mestu Revúca na centrum voľného času za 

žiakov našej obce. 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k 

plneniu programového rozpočtu 
Obec nepoužíva programové 

rozpočtovanie Príloha č.1 

Záverečného účtu - výkaz FIN 1-12. 

 
 

13. Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

Záverečného účtu za rok 2020. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke za rok 

2020. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie 

bez výhrad 

 
 


