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Návrh na prerokovanie a schválenie 

Obecného zastupiteľstva v Orechovej Potôni 

 

Návrh bol - vyvesený na úradnej tabuli WEB stránke obce dňa: 16.06.2020 

- zvesený dňa: ........................................... 

 

 

 

Vypracovala: Alžbeta Bartalosová 

V Orechovej Potôni : dňa 09.06.2020    



Záverečný účet obce za rok 2020 

 

A) VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU 

ZÁVEREČNÉHO ÚČTU   

Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z predloženého návrhu záverečného účtu obce 

Orechová Potôň za rok 2020 (ďalej len „návrh ZÚ“) 

1.) Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

• Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh ZÚ bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

(ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) 

• Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce  

Návrh ZÚ bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote t.j. 15 

dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

• Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce   

Obec ku dňu spracovania stanoviska k záverečnému účtu obce ešte nemá overená 

účtovná závierka audítorom. Povinnosťou účtovnej jednotky je overiť účtovnú 

závierku do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. 

• Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu   

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinne náležitosti podľa § 16 ods. 5 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou,  

b) bilanciu aktív a pasív, 

c) prehľad o stave a vývoji dlhu, 

d) údaje o hospodárení rozpočtových organizácií v pôsobnosti obce, 

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4  a § 8 ods. 5 v členení 

podľa jednotlivých príjemcoch, 

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, prehľad o poskytnutých 

zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o hospodárení rozpočtových 

organizácií. 

Údaje o plnení rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. MF-

0101752004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavení, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov 

územnej samosprávy. 

Záverečný účet neobsahuje hodnotenie plnenia programov obce, nakoľko obecné 

zastupiteľstvo v súlade s § 4 ods. 5 rozhodlo o neuplatňovaní programu obce. 

B) ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

Obec pri zostavení návrhu ZÚ postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom 

hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s § 16 ods. 2 cit. Zákona  



  2. 

finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým 

poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu a usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym 

fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku.  

      Proces zostavenia obsahu a náležitosti stanoviska záverečného účtu legislatívne upravuje 

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

niektorých zákonov v z.n.p. 

 

      Dôležitou súčasťou zostavenia záverečného účtu z hľadiska stanoviska ako aj zostavenia 

je vysporiadanie finančných prostriedkov vyplývajúcich z týchto vzťahov.  

 

Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k :  

  

➢ Rozpočtu obce za rok 2020, 

➢ Rozboru plnenia príjmov za rok 2020 

➢ Rozboru čerpania výdavkov za rok 2020 

➢ Prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

➢ Tvorbu a použitie peňažných fondov a iných fondov 

➢ Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2020 

➢ Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 

➢ Prehľade o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám –podnikateľom 

v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. 

➢ Údajov o nákladoch a výnosoch podnikateľskej osobám 

➢ Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:   

• Štátnemu rozpočtu 

• Štátnym fondom  

• Rozpočtom iných obcí 

• Rozpočtom VÚC 

 

         Finančné prostriedky vyplývajúce z finančných vzťahov sú súčasťou rozpočtu obce, sú 

rozpočtované podľa ekonomickej klasifikácie ako granty a transfery v príjmovej aj 

výdavkovej časti rozpočtu. Prijatie týchto prostriedkov rovnako ich použitie je súčasťou 

plnenia a čerpania rozpočtu obce. Poznamenávam, že zúčtovanie týchto finančných 

prostriedkov sú dôležité pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce, pretože, ak je možné použiť 

ich v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s platnými predpismi alebo zmluvami, ich 

zostatok sa pri usporiadaní prebytku vylučuje.  

 

         Pri spracovaní stanoviska k záverečného účtu obce som vychádzala z údajov účtovnej 

závierky, účtovných a finančných výkazov spracovaných v metodike MF SR. 

 



3. 

 

         Najväčšiu pozornosť som venovala pri spracúvaní záverečného účtu obsahu plneniu 

rozpočtu obce, predovšetkým zhodnoteniu skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov. PO 

31.decembri 2020 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 

v účtovnej závierke za rok 2020.   

V prvých mesiacoch roku 2020 sa rozšíril vírus  COVID-19 negatívne ovplyvnil fungovania 

samosprávy, ale vážnejší dôvod nemal vplyv na  plnenie samosprávnej činnosti, hospodárenia 

obce do konca účtovného obdobia r. 2020.   

 

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

zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Zz. 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 príjmový  

rozpočet bol zostavený  ako prebytkový, a bežný výdavkový rozpočet tiež prebytkový 

a kapitálový rozpočet bol plánovaný ako schodkový, ktorý sa plánovalo vykryť z príjmových 

finančných operácií. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

 

 Obecný rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12. 2019 uznesením číslo 

56/2019-OZ.    

 Rozpočet bol zmenený počas roka 2020 nasledovne : 

I./ zmena uznesenie OZ číslo 69/2020-OZ zo dňa 19.05.2020. 

 

Rozpočet obce  k 31.12.2020 

                                                                  Schválený rozpočet          Schválený rozpočet po  

                                                                                                                        zmene tis.€ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Príjmy celkom :                                              2 357 058                          2 492 765  

z toho: 

            Bežné príjmy:                                       1 939 618                          1 885 514     

            Kapitálové príjmy:                                   387 440                             478 704 

            Príjmové finančné operácie:                       30 000                             128 547 

            Príjmy RO s právnou subjektivitou              0                                            0  

Výdavky celkom:                                             2 354 970                           2 417 319   

z toho: 

           Bežné výdavky:                                         832 240                              787 840  

          Kapitálové výdavky:                                   448 395                              573 097  

          Výdavkové finančné operácie:                      75 285                                75 285                                                                   

           Základná škola s MŠ s VJM                       999 050                              981 097 

Rozpočet prebytkový :                                     +     2 088                             + 75 446    

==================================================================  



4. 

A./ Rozbor plnenia príjmov za rok 2020    

 

Upravený rozpočet na rok 2020   v tis.€               Skutočnosť k 31.12.2020          plnenie % 

 

             2 492  765                                                            2 845 551                            114,15 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 492 765,- € skutočný príjem k 31.12.2020 v sume   

2 845 551,- €, čo predstavuje 114,15 % plnenie.  

1.  

Bežné príjmy: 

Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. €           Skutočnosť k 31.12.2020          plnenie % 

              1 885 514                                                          1 907 637                          101,17 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Rozpočet bežných príjmov 1 885 514,-  € bol skutočný príjem k 31.12.2020 

     v sume 1 907 637,-  €, čo predstavuje 101,17 % plnenie.  

 

1a./  Daňové príjmy: 

 

Upravený rozpočet v Eurách                       Skutočnosť k 31.12.2020        % plnenia 

                 808 104                                                  847 912                                 104,93 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výnos dane príjmov poukázaný územnej samosprávy z predpokladanej finančnej čiastky 

v sume 603 704,-€ z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné 

prostriedky zo ŠR v sume 632 073,- €, čo predstavuje 104,70 % - né plnenie. Zvýšené plnenie 

v Eurách ukazuje 28 369,- €. 

Daň z nehnuteľností – rozpočtované bolo 155 400,- €, skutočný príjem  164 227,- € 

k 31.12.2020, čo predstavuje 105,68 % - né plnenie. Príjmy z pozemkov boli v sume 104 

198,- €, zo stavieb 59 092,- € a z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 937,- €.   

Daň za psa – rozpočtované bolo 2000,- € skutočný príjem 2 200,-€. 

Daň za ubytovanie – rozpočtované bolo 3 000,- € skutočný príjem 6 110,- €. 

Daň za užívanie verejného priestranstva – v rozpočte bolo plánované suma vo výške 

1 000,- € skutočnosti bolo príjem 694,- €.  

Daňový poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – rozpočtované bolo 

40 000 ,- €, v skutočnosti príjem bol 38 740,- €. 

Daň za rozvoj obce: rozpočtovaných 3 000,- € v skutočnosti bol dosiahnutý príjem vo výške 

3 869,- € 

 



 

5. 

1b./ Nedaňové príjmy: 

 

Upravený rozpočet v Eurách                       Skutočnosť k 31.12.2020        % plnenia 

           154 950                                                         176 586                                 113,96 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku z rozpočtovaných  101 400,- €  bol skutočný 

príjem k 31.12.2020 v sume 97 695,- € čo je 96,34 % plnenie. Príjem z prenajatých pozemkov 

predstavuje 26 632,- €; príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov je 70 998,- €; 

z prenajatých strojov príjem predstavuje 65,- €. 

Administratívne poplatky a iné poplatky – správne poplatky z rozpočtovaných 53 550,- € bol 

skutočný príjem obce k 31.12.2020 v sume vo výške 78 891,- €, čo je 147,32%. 

 

1c./ iné nedaňové príjmy: 

 

Upravený rozpočet v Eurách                          Skutočnosť k 31.12.2020        % plnenia            

                    7 000                                                      7 106                                101,51     

Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z vratiek; náhrad z poistného plnenia a z odvodov 

z hazardných hier a iných podobných hier. 

 

1d./ prijaté granty a transfery 

 

 Poskytovateľ                   Účelové určenie grantov a transferov                Suma prijatých    

                                                                                                                    prostriedkov v EUR 

BT zo ŠR                        Chránené pracovisko, opatrovateľská služba, 

                                        Register adries a registra obyvateľstva, stavebný 

                                        úrad, voľby a ostatné projekty                                     151 511 

 

BT zo ŠR                        Na úhradu nákladov preneseného výkonu  

                                        Štátnej správy       ZŠ s MŠ                                         582 443               

 

BT z EU rozpočtu          Opatrovateľská služba                                                 118 445 

 

Z ÚPSVaR – ŠR             na COVID-19                                                                23 956 

 

Tieto granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

 

 

 
 

 



6. 

 

B./ Kapitálové príjmy: 
 

Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. €           Skutočnosť k 31.12.2020        % plnenie  

  

                    478 704                                        575 603                         120,24                                                                          

 

Príjem z predaja pozemkov na IBV 85  000,- €; na cyklotrasu 379 813,- €; na 

rekonštrukcie ZŠ – strechy izolácia 99 526,- €;  dokončenie obnovy požiarnej zbrojnice 

11 264,- €. 

 

Prijaté granty a transfery - kapitálové 

 

Poskytovateľ                   Účelové určenie grantov a transferov              Suma prijatých    

                                                                                                                    prostriedkov v EUR 

 

Zo štátneho rozpočtu               ZŠ strecha+pož. zbrojnica                             110 790,-  

Zo štátneho účelového fondu   Cyklotrasa                                                     379 812,-  

Celkom :                                                                                                         490 602,-    

 

C./ Príjmové finančné operácie 
 

Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. €             Skutočnosť k 31.12.2020         % plnenie  

 

                   128 547                                                          362 311                              281,85                   

 

Zloženie skutočných príjmových finančných prostriedkov je nasledovný: 

- prostriedky  z predchádzajúcich rokov/ - 100 000,- € zapojenie do rozpočtu 

- prijaté finančné zábezpeky  100 123,45 € ako kaucia z toho 123,45 € 

- použitie z fondového účtu – stromy v hodnote 25 645,- € 

- návratný finančný príspevok MF SR na kompenzáciu výpadku dane príjmov FO 

v dôsledku pandémie COVID-19 vo výške 34 897,- € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 

 

2./ Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

 
Upravený rozpočet na rok 2020   v tis. €           Skutočnosť k 31.12.2020           % plnenie  

 

                  2 417 319                                                         2 707 044                           111,99 

                       

 

A./ Bežné výdavky 

 
Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. €             Skutočnosť k 31.12.2020            % plnenie 

                 

                   1 768 937                                                  1 855 488                               104,89       

 

- Rozbor významných položiek bežného výdavkového  rozpočtu: 

 

     sem patria mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.  

-      Z rozpočtovaných výdavkov       320 000,- € bolo v skutočnosti čerpané 338 756,- €, čo 

-      predstavuje 94,46 %.  

      Patria sem mzdové náklady pre zamestnancov Ocú, opatrovateľská služba,z toho  

      odvody plán 118 240,- € skutočnosť 118 888,- € .              

            RO-ZŠ s MŠ z rozpočtovaných výdavkov 561 383,-€ bolo skutočne čerpané na 

             mzdové náklady na odvodov do jednotlivých poisťovní.   187 537,- €.          

              

-  Tovary a služby: z rozpočtovaných výdavkov celkom 313 200,- € bolo skutočné 

čerpanie v sume 379 155,- €. Sem sú zatriedené výdavky – všetkých stredísk Ocú, ako 

sú energie, materiálna spotreba, doprané, rutinné a štandardné opravy, kancelárske  

potreby, čistiace potreby a ostatné tovary a služby.   

- RO – ZŠ s MŠ z rozpočtovaných výdavkov 210 011,- € bolo skutočné čerpanie vo 

výške  210 011,- €. 

 

Bežné transfery – skutočnosti 38 033,-€. RO – ZŠ s MŠ skutočné čerpanie 22 166,- €. 

 

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

prostriedkami – čerpanie v skutočnosti bolo 9 569,-,- €. 

 

 

 

 

 

 

 



8. 

B./ Kapitálové výdavky  

 

Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. €             Skutočnosť k 31.12.2020            % plnenie 

 

                    573 097                                                              688 828                           120,19 

 

Významné položky sú:  

➢ Obnova požiarnej zbrojnice -  z rozpočtovaných 24 339,- € bolo skutočne čerpané 

vo výške 31 336,- €. 

➢ Rekonštrukcia kultúrneho domu a kuchyne – plánované bolo 48 000,- € 

skutočnosť bola 55 967,- €. 

➢ Cyklotrasa – vybudovanie bolo plánované za 477 958,- € a skutočné čerpanie 

s vlastnými zdrojmi činí celkom 479 459,- €.  

➢ Rekonštrukcia základnej školy – strecha izolácia : plánované bolo 6 800,- € 

skutočne čerpané s účelovou dotáciou vo výške 104 864,- €.  

 

C./  Výdavkové finančné operácie 

Schválený rozpočet na r. 2020            Skutočnosť k 31.12.2020                % čerpanie 

       po poslednej zmene 

           

              75 285                                              162 728                                     216,15                

Z celkových výdavkových finančných prostriedkov bolo skutočne čerpané na splácanie istiny 

z prijatých úverov a leasingu v sume 62 636,- €ur. 

Na vrátenie zábezpeky skutočné čerpanie je vo výške 100 092,- €. 

 

D./ Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

                                  Hospodárenie obce                                  Skutočnosť r. 2020 v Eur 

             

Bežné príjmy  spolu:                                                                           1 907 637  

Z toho: bežné príjmy obce                                                                     1 907 637 

             bežné príjmy RO                                                                               0 

 

Bežné výdavky spolu:                                                                          1 686 883 

Z toho: bežné výdavky obce                                                                     874 390 

             bežné výdavky RO                                                                       981 097 

 

Hospodárenie bežného rozpočtu :                                                              52 150 

 

Kapitálové príjmy spolu:                                                                        575 603  

Z toho: kapitálové príjmy obce                                                                  575 603   

             kapitálové príjmy RO                                                                        0 



9. 

 

Kapitálové výdavky spolu:                                                                    688 828 

Z toho: kapitálové výdavky obce                                                             688 828 

             kapitálové výdavky RO                                                                      0 

 

Hospodárenie kapitálového rozpočtu                                                    -  113 226   

 

 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                          - 61 076,- €ur 

 

Vylúčenie z prebytku                                                                                    0 

 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu                               - 61 076 ,- € 

 

Príjmy z finančných operácií                                                                       362 311 

Výdavky z finančných operácií                                                                    162 728 

 

Rozdiel finančných operácií                                                                   +     199 583 

 

PRÍJMY SPOLU                                                                                    2 845 512 

VÝDAVKY SPOLU                                                                              2 707 044 

  

Hospodárenie obce                                                                                 + 138 468 

Vylúčenie z prebytku:                                                                                      0  

 Hospodárenie obce – upravené                                                             + 138 468 

 

 

E./ Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 

 

➢ Rezervný fond – počiatočný stav rezervného fondu činí ........0............. €, prírastok 29 

508 ktorá čiastka bola v celkovej výške použitá počas rozpočtového roka. Zostatok 

k 31.12.2020 činí  0.  

➢ Sociálny fond – počiatočný stav sociálneho fondu činí 9 626,45 €, povinný prídel 

počas roka/1,05%/ činí 3 254,43 €, úbytok na regeneráciu pracovnej sily 

zamestnancov činí 3 522,75 €. Zostatok fondu k 31.12.2020  činí 9 066,32 €ur. 

➢ Fond prevádzky, údržby a opráv – počiatočný stav činí 5 640,91 €, prírastky 

z nájomného bytov 0,5% nákladov na obstarávanie nájomného bytu obce činí 4 154,- 

€, na bežné opravy boli použité počas roka 1 742,85 €. Zostatok fondu k 31.12.2020  

činí  8 052,- €ur.  
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F./ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020  

 

AKTÍVA  

Majetok spolu :                                 7 885 479 €ur 

 

PASÍVA                 

Vlastné imanie a záväzky spolu:      7 885 479 €ur 

 

Podrobný rozpis viď. Záverečný účet obce za rok 2020. 

 

G./ Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 

 

Celkový stav záväzkov k 31.12.2020 činí 1 015  782 €, z toho v lehote splatnosti 1 012 014,- 

€ a po splatnosti lehoty činí 3 768,- €. 

Podrobný rozpis viď. V záverečnom účte za rok 2020. 

 

H./ Stav úverov k 31.12.2020 

 

➢ Spolufinancovanie projektov úver – počiatočný stav 176 968,02 €, zostatok ku 

konca roka 2020 činí 147 341,13 €. Rok splatnosti úveru 2028/8. 

➢ Spolufinancovanie projektu rekonštrukcie budovy šport. areálu – počiatočný stav  

úveru 29 632,- €, zostatok ku koncu roka 889,06,- €. Rok splatnosti úveru 2021/2.  

➢ Spolufinancovanie projektu rekultivácia skládky odpadov -  počiatočný stav 

54 322,49 €, zostatok k 31.12.2020 činí 8 408,97 €. Rok splatnosti úveru 2030/6.  

➢ Spolufinancovanie projektu na výstavbu cyklotrasy – počiatočný stav 98 145,75 € 

zostatok ku koncu roka 2020 činí 97 354,96 €. Rok splatnosti 2030/6 

 

V roku 2020  bol prijatý obcou bankový úver v zmysle uznesenia OZ uznesením č. 73/2020-

07 zo dňa 09.06.2020 vo výške 98 145,75  €  

 

Dodržanie pravidiel používanie návratných zdrojov financovania:       

 

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

územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie 

svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:  

 

a./ Celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka  

b./ Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma 

splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom 

rozpočtovom roku  25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom  



 

11. 

 

roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EU 

a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného 

predpisu.  

 

a./ výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a):                                                        Suma v EUR    

 

Skutočné bežné príjmy z  výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019                        1 903 676 

- Skutočné bežné príjmy obce                                                              1 903 676 

- Skutočné bežné príjmy RO                                                                      0 

 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019                                           1 903 676  

 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 

- Zostatok istiny z bankových úverov                                                        253 994 

- Zostatok istiny z návratných fin. výpomoci od subj. VS                          34 897 

      Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020                                             288 891 

 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce            422 524 

       

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020                                  288 891 

 

Zostatok istiny k 31.12.2020              Skutočné bežné príjmy             § 17 ods.6 písm.a) 

                                                                      k 31.12.2019 

 

               288 891                                     1 903 676                                           15,18 % 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená, 

celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka.    

 

b) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. b) :                                                         Suma v EUR 

 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019          1 903 676 

- Skutočné bežné príjmy obce                                                                   1 903 676 

- Skutočné bežné príjmy RO                                                                                0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019                                            1 903 676 

 

 

 

 

 



12. 

Bežné príjmy obce a RO znížené o : 

- Dotácie na prenesený výkon štátnej správy                                                582 443 

- Dotácie zo ŠR                                                                                              171 892 

- Dotácie zo štátneho účelového fondu                                                            0 

- Dotácie z EU rozpočtu                                                                                 118 444 

       

      Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019                                   1 030 896  

      Upravené bežné príjmy spolu k 31.12.2019 *                                                1 030 896 

      Splátky istiny a úrokov z fin. výkazu FIN1-12k 2019 

            821004                                                                                                                   0 

            821005                                                                                                            37 041,- 

- 651002                                                                                                              2 476,-  

 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020 **                                          39 517,-  

  =================================================================              

 

Suma ročných splátok vrátane    Skutočné upravené bežné príjmy      § 17 ods. 6 písm. b)   

úhrady výnosov za rok 2020 **                         k 31.12.2019*   

 

                     39 517                                       1 030 986                                           3,83 % 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená, suma 

splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov 

z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky 

poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, 

prostriedky poskytnuté z EU a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na 

základe osobitného predpisu.  

 

J./   Prehľad o poskytnutých dotáciách PO a FO – podnikateľom podľa § 7 

ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.  

 

Žiadateľ o dotácie                     Suma poskytnutých            Skutočne použitá           Rozdiel 

                                             finančných prostriedkov                 dotácia         

 

DSC O. Potôň                               19 000,-                              19 000,-                           0 

Cirkev/náboženstvo                         500,-                                     500,-                           0 

OZ-Turistika                                    400,-                                     400,-                           0 

Spoločnosť ZŤP                               348,-                                     348,-                          0 

Dôchodcovia/klub                              0 

 

Celkom:                                       20 308                                 20 308                           0 

 



13. 

 

Obec v roku 2020 z rozpočtu obce poskytla dotácie na podporu všeobecne prospešných 

služieb , na všeobecne prospešný účel.  

Poskytnuté finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu obce pre žiadateľov počas roka boli 

vyúčtované  ku koncu roka tj. k 31.12.2020. 

 

 

K./ Návrh na uznesenie: 

 

1./  Navrhujem obecnému zastupiteľstvu schvaľovať stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu obce Orechová Potôň za rok 2020  „ bez výhrad „ . 

 

2./    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia obce za 

rok 2020 vo výške  61 076,- €ur.  

 

3./   V zmysle 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 z.n.p.,nenavrhujem obecnému zastupiteľstvu doplniť rezervného fondu obce, nakoľko 

schodok bol vysporiadaný z finančných operácií počas rozpočtového roka. 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 

                                   

 

 


