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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 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. Bežný rozpočet bol zostavený ako 

prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.  

 

Záverečný účet je zostavený v stanovej štruktúre v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Rozpočtové hospodárenie obce  Dolná Ždaňa  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 štyrikrát:  

- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č.1/2020 dňa 22.6.2020     uz. č.11/2020 

- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č.2/2020 dňa 28.9.2020   uz. č. 21/2020    

- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3/2020 dňa 28.9.2020   uz. č. 22/2020  

- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4/2020 dňa 2.12.2020   uz. č.    /2020 

   

 

 
Rozpočet  obce  k 31.12.2020 . 

 

 

Príjmy celkom Schválený  Schválený rozpočet  Skutočnosť k  

  rozpočet po poslednej zmene 31.12.2019 

Príjmy celkom 424 644 513 244 503 013  

z toho :     

Bežné príjmy  424 644 441 151 445 838 

Kapitálové príjmy 0 15 024 106 

Finančné operácie 0 57 069 57 069 

Výdavky celkom  424 644 513 244 469 907 

z toho  :     

Bežné výdavky  312 024 346 624 325 656 

Kapitálové výdavky  30 000 83 000 59 803 

Finančné operácie 82 620 83 620 84 448 

Rozpočet obce  0 0 + 33 106 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 

 
Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

513 244                  503 013 98,00 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 513 244 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 503 013 

Eur, čo predstavuje 98 % plnenie. 

 

1) Bežné príjmy  

 
 Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

441 151                  445 838 101,06 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 441151 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 445 838 

EUR, čo predstavuje 101,06 % plnenie.  

 

a) Daňové príjmy  
Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

287 545                 292 599 101,75 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 250 000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 

poukázané prostriedky zo ŠR v sume  254 056 €, čo predstavuje plnenie na 101,62 % . 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 31 665 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 38 543 €, čo predstavuje 121,72  

% plnenie. Z toho :  

a) daň z pozemkov   16 614 € 

b) daň zo stavieb      6 379 €  

c) daň z bytov               90 € 

d) daň za psa            1 419 € 

e) daň za užívanie verejného priestranstva 0 € 

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  13 760 €  

g) z úhrad za dobývací priestor   281 € 

 
b) nedaňové príjmy:  

  
Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

141 364 138 838 98,21 

 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 134 314  € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 132 653 €, čo predstavuje  98,76 

% plnenie. Ide o príjem z  :  

- z prenajatých pozemkov  561 € 

- prenajatých budov, bytov a  priestorov    131 598 €  

- z prenajatých strojov 493 €  

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 7050 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6 102 €, čo predstavuje 86,55   % 

plnenie.  
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c) iné nedaňové príjmy  

 
Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

953 83 8,70 

 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 953 EUR, bol skutočný príjem vo výške 83 EUR, čo 

predstavuje 8,70 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vkladov.  

 
d) Granty a transfery, dotácie :  

Z rozpočtovaných 11 289 € bol skutočný príjem  k 31.12.2020 v sume 14 400 €, čo predstavuje  

127,55 % plnenie.   

 
P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. ŠR-  dotácia na voľby  847 voľby 

2. ŠR- hlásenie pobytu 306 Evidencia obyvateľstva 

3.  ŠR – sčítanie  2 028 Sčítanie domov 

 ŠR- životné prostredie 153 Životné prostredie 

 ŠR – rodinné prídavky 1 475 Rodinné prídavky 

 ŠR- výchova a vzdelávanie  1 159 Materiál  

 ŠR- stravné 1 374 Dotácia na stravu 

 ŠR- dotácia na mzdy MŠ  4 105 Refundácia miezd    

 ŠR- dotácia COVID    2 953 Refundácia nákladov  

 Transfery celkom 14 400  

    

 
 Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

Kapitálové príjmy:  

 
Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

15 024 106 0,71 

 
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 

 Z rozpočtovaného príjmu z predaja  pozemkov 24,00 EUR   bol  skutočný príjem k 31.12.2020 bol 107  

€ . 

Granty a transfery  

Z rozpočtovaných 15 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0 EUR, plnenie nenastalo.    

    

Príjmové finančné operácie:  

  
Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

57 069 57 069 100 

 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 57 069 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v 

sume 57 069 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

 

Finančné prostriedky z peňažného fondu obce  v sume 18 069 EUR  boli použité na úhradu kapitálových 

výdavkov .   
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Finančné prostriedky z rezervného fondu v sume 12 000 EUR boli použité na úhradu kapitálových 

výdavkov.  

Finančné prostriedky- nevyčerpané dotácie z roku 2019 v sume 27 000 EUR boli použité v súlade s 

účelovým určením dotácií.  

   

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v celých €  

 
Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

513 244 469 907 91,55  

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 513 244 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2020 v sume 469 

907 EUR, čo predstavuje 91,55 % plnenie.  

 
1) Bežné výdavky   :   

 
Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

346 624 325 656 93,95  

 

 

 Rozbor významných položiek bežného  rozpočtu:                                                                             

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 111 105 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v  sume  117 144 €, čo je 

105,43  % plnenie.  Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Ocú, opatrovateľskej služby, materskej 

školy a školskej jedálne.  

 

Poistné a príspevok do poisťovní  

Z rozpočtovaných výdavkov 62 050 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 54 945 €, čo je 88,54 

% plnenie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 150 305 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 131 391 €, čo je 

87,41 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky :  ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, 

rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.  

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 3 819 € bolo k 31.12.2020 skutočné plnenie v sume 3 698 € z toho  :  

- na členské príspevky  1 861 €, ( ZMOS, ZMO, ZHK)  

- transfer SSÚ 1 771 € 

- transfer CVČ    66 € 

 

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

výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 19 345 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2020 v sume 18 477,65 

EUR, čo predstavuje  95,51  % plnenie.  

      

2) Kapitálové výdavky : 

 
Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

83 000 59 803 72,05  
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 83 000 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2020 v sume 59 

802  EUR, čo predstavuje 72,05 % plnenie v tom :  

 

FK Názov schválený rozpočet plnenie k 31.12. % plnenia  

0.6.2.0 Wifi pre Teba 15 000 0   

  recepčný pult, chodník pri ihrisku 24 496 9861   

08.1.0. Detské ihrisko 8 000 14 112   

09.1.1.1. rekonštrukcia kúrenia MŠ 24 504 24 504   

  rekonštrukcia soc. zariadenia v MŠ 11 000 11 326   

   spolu 83 000 59 803  72,05 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  
Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

83 620 84 448 100,99 

 
Z rozpočtovaných 83 620  € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo k 31.12.2020 skutočné čerpanie  

v sume 84 448 €, čo predstavuje 100,99  % plnenie v tom :  

- splátky  úverov ŠFRB 83 448 € 

- navýšenie vkladu do základného imania FK Pohronie 1 000 €.   

 

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020 

            

Hospodárenie obce  
skutočnosť k 31.12.2020 v 

EUR 

Bežné príjmy  445 838 

Bežné výdavky   325 656 

Bežný rozpočet- prebytok 120 182 

    

Kapitálové príjmy  106 

Kapitálové výdavky 59 803 

Kapitálový rozpočet - schodok - 59 697 

    

Prebytok/ schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
60 485 

 Vylúčenie z prebytku  26 993 

Upravený prebytok                                         33 492 

    

Príjmové finančné operácie 57 069 

Výdavkové finančné operácie 84 448 

Finančné operácie - rozdiel  -27 379 

    

Výsledok hospodárenia  33 106 

    

Príjmy spolu  503 013 

Výdavky spolu 469 907 

 Rozpočtové hospodárenie obce  33 106 

vylúčenie z prebytku 26 993 

upravené hospodárenie  6 113 

 

Prebytok rozpočtu v sume 6 113 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 
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zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 6 079 EUR 

a nevyčerpané prostriedky z fondu opráv  v sume 20 914 EUR  navrhujeme použiť na: 

- Zákonnú   tvorbu rezervného fondu vo výške   3 350,00  EUR  

- Tvorbu peňažných fondov obce vo výške         2 763,00 EUR  

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 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 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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom 

rozpočtovom roku v sume 6 079 EUR, a to na : 

- rodinné prídavky  224  EUR  

- dotácia na sčítanie   2 028  EUR  

- dotácia na kroje  2 509 EUR 

- dotácia na potraviny 1 318 EUR 

 

b) 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 20 914,30 EUR 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov  

 
Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z .z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom 

bankovom účte. O tvorbe a  použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

 

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2020  9 758,54 

Prírastky - z prebytku hospodárenia 6 795,00 

             - ostatné prírastky        

Úbytky   - použitie rezervného fondu :      12 000 

               - krytie schodku hospodárenia 0 

              - ostatné úbytky       

KZ k 31.12.2020 4 553,54 

 

 

Sociálny fond 

Obec v súlade s ust. zákona č. 152/1994 Zb.  o sociálnom fonde v z. n. p. Tvorbu a požitie sociálneho 

fondu upravuje kolektívna zmluva .    

 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2020 516,12 

Prírastky - povinný prídel -                     1 776,21 

Úbytky   -  ostatné úbytky                      1 754,00 

KZ k 31.12.2020 538,33 

 

 

 

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 VZN č. 

1/2015.  
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Fond prevádzky, údržby a opráv suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  22  989,84 

Prírastky - z dohodnutého nájomného  17 810,14 

vo výške 0,5% z nákladov na obstaranie nájomného bytu    

Úbytky - použitie fondu : služby, revízie, poistné 19 885,68 

KZ k 31.12.2020 20 914,30 

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v celých €  
A K T Í V A  

Názov ZS k     1.1.2020 KZ   k 31.12.2020 

Majetok spolu  3 820 715 3 707 239 

Neobežný majetok spolu  3 661 489 3 588 250 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 3 539 759 3 457 770 

Dlhodobý finančný majetok 121 730 130 480 

Obežný majetok spolu  156 698 116 194 

z toho :    

Zásoby 5 376 5 378 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 99 0 

Dlhodobé pohľadávky 3 484 5 130 

Krátkodobé pohľadávky 3 016 2 859 

Finančné účty 144 723 102 372 

Poskytnuté návrat. fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návrat. fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  2 529 2 794 

 

 

P A S Í V A 

Názov ZS k     1.1.2020 KZ       k 31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu   3 820 715 3 707 239 

Vlastné imanie a záväzky spolu   1 049 369 1 074 236 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely 2 797 2 797 

Výsledok hospodárenia 1 046 572 1 071 439 

Záväzky  2 074 040 1 982 484 

z toho :    

Rezervy 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 28 618 6 079 

Dlhodobé záväzky 2 007 275 1 926 978 

Krátkodobé záväzky 38 147 49 426 

Bankové úvery a výpomoci  0 0 

Časové rozlíšenie 697 306 650 519 

 

 

 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 
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Stav záväzkov k 31.12.2020 

Záväzky           Zostatok k 31.12.2020   Zostatok k 31.12.2019    

Dlhodobé záväzky z toho:  1 926 977,64 2 007 275,51 

-   záväzky zo sociálneho fondu 538,33 516,12 

-   záväzky z poskytnutého úveru zo 

ŠFRB 
1 860 773,33 1 942 834,14 

-   záväzky z finančnej zábezpeky na 

nájomné v bytovkách zo ŠFRB 
65 362,58 63 632,63 

      

Krátkodobé záväzky z toho:  49 426,34 38 147,15 

-   záväzky voči dodávateľom 4 238,67 3 181,96 

-   záväzky voči zamestnancom 9 043,35 7 851,04 

-   záväzky voči poisťovniam 6 953,92 8 064,71 

-   záväzky voči daňovému úradu 2 109,77 2 210,44 

-   ostatné záväzky – prijaté preddavky 18 737,04 16 837,80 

                           - iné záväzky   593,59 1,2 

Záväzky z upísaných nesplatených CP 7 750 0 

 

Stav úverov k 31.12.2020 

 

Záväzok 
Hodnota záväzku 

k 31.12.2020  

Hodnota záväzku 

k 31.12.2019  
Opis 

Úver zo ŠFRB 473 130,76 495 284,51 

Úver bol prijatý 13.10.2009 na výstavbu 18-

bj  v sume 715 738 € so splatnosťou do roku 

2039. 

Úver zo ŠFRB 655 883,34 685 866,27 

Úver bol prijatý 28.4.2010 na výstavbu 24-

bj  v sume 953 260 € so splatnosťou do roku 

2040. 

Úver zo ŠFRB 731 759,23 761 683,36 

Úver bol prijatý 7.8.2012 na výstavbu 24-bj  

v sume 971 796 € so splatnosťou do roku 

2042. 

 

 Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania :  

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy 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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020  

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB                                              1  860 773,33 Eur 

Spolu celková suma dlhu obce                                                    1 860 773,33 Eur 

 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky  

- úverov zo ŠFRB                                                                         1 860 773,33 Eur 

Spolu celková suma dlhu obce upravená o úvery zo ŠFRB          0,00 Eur  

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov  

Obec  v roku 2020 neposkytla žiadne záruky.  

 
10.  Podnikateľská činnosť   

Obec v roku 2020 nevykonávala  podnikateľskú činnosť.  

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

- zriadeným organizáciám 
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- štátnemu rozpočtu 

- štátnym fondom 

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 transferu suma poskytnutých  suma skutočne rozdiel  

   : bežné , kapitálové 
finančných 

prostriedkov 
použitých fin.   

      prostriedkov   

MF SR MŠ – kapitálové výdavky 15 000 15000 0 

MF SR MŠ - bežné výdavky 1 159 1 159 0 

MF SR MŠ- kapitálové výdavky  8 000 8000 0 

ÚPSVaR Bežné výdavky - potraviny 3494,4 2 176,22 1318,18 

MF SR Voľby- bežné výdavky 846,84 846,84 0 

MF SR Sčítanie - bežné výdavky 2028 0 2028 

FPU Kapitálové výdavky - kroje 4 000 1490,73 2509,27 

MV SR REGOB - bežné výdavky 306,09 306,09 0 

MŽP SR ŽP – bežné ýdavky  153,44 153,44 0 

MF SR refundácia nákladov Covid - 7 058,04 7058,04 0 

ÚPSVaR RP- bežné výdavky 1572,47 1348,17 224,3 

  spolu  43 618,28 37 538,53 6 079,75 

 
b. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec  v roku 2020 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

c. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

Obec v roku 2020  nedostala dotáciu z BBSK .     

   

12. Prehľad o poskytnutých dotáciách  

Obec v roku 2020 neposkytla dotácie z rozpočtu obce.  

   

13. Hodnotenie plnenia programov obce   

Obec vo svojom hospodárení neuplatňovala programovú štruktúru.  

 

14. Záver  

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :  

1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2020  

2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok 2020  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :  

1. Celoročné hospodárenie bez výhrad  

2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 vo výške 3 350,00 Eur na zákonnú  tvorbu 

rezervného fondu  a 2 763 Eur na tvorbu peňažných fondov.   

 

                    


