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Záverečný účet Obce Vtáčkovce za rok 2020.
1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec v roku 2019 zostavila rozpočet na rok 2020 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 prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5.12.2019 uznesením č.70/2019
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 23.6.2020 uznesením č. 120 /2020
- druhá zmena schválená dňa 18.12.2020 uznesením č. 152 /2020
Rozpočet obce k 31.12.2020 v eurách
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

892 483,00

Rozpočet
po zmenách
987 161,00

827 518,00
2 400,00
62 565,00

905 972,00
4 128,00
77 061,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

859 203,00

986 039,00

771 003,00
88 200,00
0

874 755,00
111 284,00
0

Rozpočet obce podľa ustanovenia § 10 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy sa vnútorne člení na: a) bežné príjmy
b) bežné výdavky
c) kapitálové príjmy
d) kapitálové výdavky
e) finančné operácie

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v EUR

Podstatnými zdrojmi príjmov obce boli:
- miestne dane a poplatky od fyzických a právnických osôb
- podiely na daniach z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
a z príjmov právnických osôb
- finančné prostriedky z Úradu práce, soc. vecí a rodiny na úhradu
učebných pomôcok a stravy detí v hmotnej núdzi, príjmy na rozšírené
právomoci obce na úseku stavebného poriadku, životného prostredia,
dopravy, evidencie obyvateľstva a ďalšie odvetvia
- príjmy z poplatkov
- ostatné nahodilé a doplnkové príjmy
Rozpočet na rok 2020
827 518,00

Skutočnosť k 31.12.2020
891 312,00

% plnenia

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
295 652 ,00

Skutočnosť k 31.12.2020
289 694,00

% plnenia

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 288 634,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 287 243,00 EUR, čo predstavuje plnenie
na 99,52 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 1 310,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 243,00 EUR,
čo je 94,86 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 863,00 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 379,00 EUR. Poplatok za odpad rozpočtovaný 5 388,00 EUR skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 1 203,00 EUR čo je 22,32%. Daň za psa 20,00 EUR rozpočtovaných
a príjem k 31.12. 2020 v sume 6,00 EUR.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
16 230,00

Skutočnosť k 31.12.2020
24 496,00

% plnenia
148,19

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 16 230,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 24 496,00
EUR, čo je 150,93 % plnenie.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2020
515 636,00

Skutočnosť k 31.12.2020
577 122,00

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

% plnenia
111,92

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR
1.
Krajský školský úrad
400 612,00
2.
ÚPSVaR
33 133,00
3.
ÚPSVaR
2 341,00
4.
REGOB
403,00
5.
ÚPSVaR
11 416,00
6.
MF SR
720,00
7.
MŽP SR
110,00
8.
MV SR
40 212,00
9.
Dobrovoľná požiarna
3 000,00
ochrana SR
10.
ÚPSVaR
2 813,00
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ministerstvo vnútra
Ministerstvo školstva
Štatistický úrad SR
MV SR
Ministerstvo dopravy SR
Fond na podporu
národnostných menšín

63 178,00
8 593,00
1 336,00
3 264,00
3 200,00
2 500,00

Účel
Školstvo
Stravné pre deti v HN
Školské potreby pre deti v HN
Bežné výdaje–evidencia obyvateľ.
Aktivačné
Voľby
Životné prostredie
Terénna sociálna práca
DHZ
Sociálne dávky
Transfer MOPS
Asistentka učiteľa
SODB 2020
Výdavky na COVID -19
Územný plán obce
Podpora kultúry národnostných
menšín – tvorivé dielne - šitie

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
2 400,00

Skutočnosť k 31.12.2020
3 521,00

% plnenia
146,70

a) Kapitálové príjmy
Textová časť – kapitálové príjmy:
Z rozpočtových 2 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 521,00 EUR
splátka za dom č.21 v sume 2 400,00 EUR. Predaj pozemku 1 121,00 EUR.
b) Granty a transfery

V roku 2020 obec nemala kapitálové granty a transfery :
P.č.

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Investičná akcia

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
62 565,00
77 745,00
Textová časť – príjmové finančné operácie:

% plnenia
124,26

Prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov školy za rok 2019 vo výške 21 861,00
EUR. Použitie finančných prostriedkov na splátku korekcie v sume 55 885,00 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v EUR
Rozpočtové výdavky časti rozpočtu boli použité na úhradu:
- výdavkov na zabezpečenie samosprávnych funkcií obce – mzdy a odvody
zamestnancov obecného úradu, kontrolóra obce, zástupcu starostu,
poslancov, odmeny členov volebných komisií, telefóny, energie budov,
sociálny fond, zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov,
- výdavkov na zabezpečenie riadneho chodu ZŠ – mzdy a odvody
zamestnancov materskej školy, telefón, energie budovy, sociálny fond,
zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov, údržba budovy.
- výdavkov na údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev,
údržbu verejnej zelene, kosenie cintorínov, futbalového ihriska a jeho
okolia , údržbu verejného osvetlenia, údržba miestneho rozhlasu
- výdavky sa použili na usporiadanie rôznych kultúrno-spoločenských akcií
v obci a mnohé ďalšie nemenované akcie
- náklady spojené s DHZ
1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2020
771 003,00
v tom :
Funkčná klasifikácia
Mzdy platy a OOV
Poistné a odvody do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery

Spolu

Skutočnosť k 31.12.2020
828 535,00

% plnenia
107,46

Rozpočet
310 842,00
135 295,00
309 684,00
15 182,00

Skutočnosť
293 430,00
168 991,00
351 651,00
14 463,00

% plnenia
94,39
124,90
113,55
95,26

771 003,00

828 535,00

107,46

Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontrolóra obce, pracovníkov školstva,
poslancov, zástupcu, dohody, odmeny členov volebných komisií a odvody.
b) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 309 684,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 351 651,00
EUR, čo je 113,55 % 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.
c) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 15 182,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 14 463,00
EUR, čo predstavuje 95,26 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2020
88 200,00

Skutočnosť k 31.12.2020
78 285,00

v tom :
Funkčná klasifikácia
Korekcia kanalizácia vrátenie fin.
prostriedkov
Kúpa pozemku

% plnenia
88,75

rozpočet
55 200,00

skutočnosť
55 201,00

0,00

19 084,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

Územný plán obce

% plnenia
100,00

Textová časť – kapitálové výdavky :
a) Výdavky verejnej správy
Korekcia vrátenie fin. prostriedkov za kanalizáciu. Z rozpočtových 55 200,00 EUR bolo
skutočne čerpané k 31.12. 2020 v sume 55 201,00 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020

891 312,24

Bežné príjmy spolu

828 534,95

Bežné výdavky spolu

3 521,74
78 284,83

Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

77 745,37

Výdavky z finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

972 579,35
906 819,78

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce Prebytok
Vylúčenie z prebytku

hospodárenia
-

30 012,17

Upravené hospodárenie obce
- vrátka kapitálového transferu
Hospodársky výsledok – výsledok hospodárenia za rok 2020

35 747,40

Prebytok rozpočtu v sume – 35 747,40 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)nevyčerpané prostriedky zo ŠR určené na bežné výdavky v sume 30 012,17 €.
Obec dosiahla prebytok hospodárenia vo výške 35 747,40 €. Obec Vtáčkovce v roku
2020, ako aj ďalšie roky konsoliduje so ŠR a so subjektmi verejnej správy .

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Obci bola v roku 2017 udelená korekcia za projekt Regenerácia sídla Vtáčkovce
Infraštruktúra B4 v sume 331 204,43 Eur.
Obec v roku 2017 splatila korekciu v 6 splátkach z bežného účtu v sume 55.200,72 Eur.
V roku 2018 korekciu splatila v 4 splátkach z bežného účtu v sume 36 800,00 Eur a v 8
splátkach z rezervného fondu obce v sume 73 601,00 Eur.
V roku 2019 boli uhradené splátky korekcie v 7 splátkach z rezervného fondu v sume
64 400,84 Eur a v 5 splátkach v sume 46 000,00 z bežného účtu.
V roku 2020 boli uhradené splátky korekcie v 4 splátkach z rezervného fondu v sume
36 800,48 Eur.
Z rezervného fondu v roku 2020 bola uhradená kúpa za pozemok v sume 19 084,00 Eur.

Rezervný fond
ZS k 1.1.2020
Prírastok: - z prebytku hospodárenia

Suma v EUR
97 827,20
617,06

- ostatne prírastky
Úbytok: - použitie rezervného fondu

55 884,48

- splátka korekcie

36 800,48

- kúpa pozemku

19 084,00

KZ k 31.12.2020

42 559,78

Sociálny fond
Sociálny fond obec odvádza do spoločného sociálneho fondu vo Valalikoch.
V roku 2020 obec odviedla do spoločného sociálneho fondu 4 405,70 EUR.
Použitie sociálneho fondu:
Stravné 1 649,00 EUR
Regenerácia pracovných síl 137,00 EUR
Odchod do dôchodku 85,00 EUR
Vianočná nádielka 789,00 EUR
Životné jubileum 140,00 EUR

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020

KZ k 31.12.2020

Majetok spolu

1 796 707,52

1 721 368,34

Neobežný majetok spolu

1 589 259,99

1 528 263,71

Dlhodobý hmotný majetok

1 442 908,00

1 377 011,72

Dlhodobý finančný majetok

146 351,99

146 351,99

Obežný majetok spolu

207 353,93

193 011,03

26 804,62

27 807,13

180 549,31

165 203,90

93,60

93,60

z toho :

z toho :
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020

KZ k 31.12.2020

1 796 707,52

1721 368,34

891 579,73

917 291,58

Výsledok hospodárenia

891 579,73

917 291,58

Záväzky

123 266,07

80 988,64

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :

Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

18 354,25

30 012,17

Dlhodobé záväzky

55 201,85

0,00

Krátkodobé záväzky

49 709,97

50 976,47

781 861,72

723 088,12

Časové rozlíšenie

7. 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.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Katolická cirkev

350,00

350,00

0,00

DHZ -Vtáčkovce

3 500,00

3 500,00

0,00
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