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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. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2019 uznesením č. 61/2019 

Rozpočet bol zmenený osemkrát: 

 

- prvá  zmena schválená starostom dňa 31.3.2020 v súlade s uznesením č. 8/2009 

- druhá zmena vykonaná dňa 31.3.2020 v súlade s §14 ods.2 písm. b) povolené prekročenie 

výdavkov – dotácia od Ministerstva vnútra SR, zostatky z predchádzajúceho roka 

- tretia zmena schválená dňa 02.6.2020 uznesením č. 29/2020 

- štvrtá zmena vykonaná dňa 30.6.2020 v súlade s §14 ods.2 písm. b) povolené prekročenie 

výdavkov – dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

- piata zmena schválená starostom dňa 30.6.2020 v súlade s uznesením č. 8/2009 

- šiesta zmena schválená starostom dňa 30.9.2020 v súlade s uznesením č. 8/2009 

- siedma zmena schválená starostom dňa 30.9.2020 v súlade s §14 ods.2 písm. b) povolené 

prekročenie výdavkov – dotácia od UPSVR zo ŠR  

- ôsma zmena schválená starostom dňa 30.12.2020 v súlade s uznesením č. 8/2009 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 913.200 973.300 

z toho :   

Bežné príjmy 913.200 926.700 

Kapitálové príjmy         400               

Finančné príjmy       46.200 

Výdavky celkom 913.200 973.300 

z toho :   

Bežné výdavky 911.700 926.900 

Kapitálové výdavky     1.500   46.400 

Finančné výdavky   

Rozpočtové hospodárenie 0 0 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 

 
Rozpočet po zmenách    

na rok 2020 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

973.300 694.662,78 71,37 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 973.300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

694.662,78 EUR, čo predstavuje  71,37 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet po zmenách  

na rok 2020 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

926.700 653.951,00 70,57 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 926.700,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

653.951,- EUR, čo predstavuje 70,57 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy                     

 

Rozpočet po zmenách  

na rok 2020 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

544.600                  394.344,66  72,41 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 515.000 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 370.158,37 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 71,88 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 19.100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 17.683,23 EUR, čo je 

92,58 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15.034,35 EUR a dane zo stavieb boli 

v sume 2.648,88 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  14.619,55 EUR, za nedoplatky 

z minulých rokov 3.063,68 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume 2.285,32  EUR. 

 

Daň za psa  
Z rozpočtovaných 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 281,60 €, čo je 56,28 % 

plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 281,40 €, za nedoplatky z minulých rokov neboli 

príjmy. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 67,00 €. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva – obec nemala taký príjem 

Daň za nevýherné hracie prístroje – obec nemala taký príjem 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 10.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6.221,66 €, čo je 62,22 % 

plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 5.158,83 €, za nedoplatky z minulých rokov 

1.062,83 €. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad v sume 15.011,16 €. 
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b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet po zmenách  

na rok 2020 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

31.900                11.989,83 37,59 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 4.100.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1.560.- EUR, čo je 

38,05 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 225.- EUR 

a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1.335.- EUR. Tu je pokles príjmov, 

nakoľko z dôvodu šírenia COVID-19, SEBI Presso bolo zatvorené dlhšiu dobu.  

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  

Z rozpočtovaných 27.800.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 10.429,83 EUR, čo je 

37,52 % plnenie. Zahŕňa príjmy z poplatkov v sume 543,00 EUR, za predaj výrobkov, tovarov 

a služieb 1.344,60 EUR, príspevok rodičov na režijné náklady v ŠJ 808,34 EUR, za stravné 

2.592,00 EUR, školská jedáleň príspevok rodičov za stravné 1468,80, za prebytočný hnuteľný 

majetok (príves, kosačka, požiarna AVIA) 250,00 €. 

Úroky 

Z rozpočtovaných úrokov z tuzemských vkladov 200.- EUR, bol skutočný príjem vo výške 0 

EUR.  

Ostatné príjmy 

Z rozpočtovaných ostatných príjmov 12.100.- EUR, bol skutočný príjem vo výške 3.423,09 

EUR, čo predstavuje 28,29 % plnenie.  

Medzi ostatné príjmy boli rozpočtované príjmy: z dobropisov a z vratiek: preplatky z ročného 

zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za predchádzajúci rok.  

 

c)  Granty a transfery:  

  

Rozpočet po zmenách  

na rok 2020 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

350.200                 247.616,51 70,71 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 350.200 EUR bol skutočný príjem vo výške 247.616,51 

EUR, čo predstavuje 70,71 % plnenie.      

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

  1. MV Dobrovoľná pož. ochrana 1.400,00 Špeciálne stroje, Zásahové rukavice 

  2. ÚPSVaR  Fiľakovo 24,34 Prídavky na deti cez obec rodičom 

  3. ÚPSVaR Fiľakovo 11.626,80 Stravné pre deti v hmotnej núdze 

  4. ÚPSVaR Fiľakovo 7.498,73 Na udržanie pracovných miest v MŠ 

  5. Implementačná agentúra 

MPSVR SR  Ba 

22.424,79 Projekt Terénna soc. práca v obci 

  6. ÚPSVR  Fiľakovo 1.411,00 Školské potreby pre MŠ, ZŠ 

  7. Okresný úrad  3.396,11 Voľby do NRSR, prevencia 

COVID-19 

  8. MV SR okr úrad odb. školstva 186.636,00 Základná škola 

  9. MV SR okr. úrad odb. školstva 6.100,00 ZŠ pre žiakov zo soc.znev.prostredia 

10. MV SR okr. úrad odb. školstva 2.495,00 Materská škola 

11. MV SR REGOB 407,35 Evidencia obyvateľstva, register adries 
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12. Obvodný úrad životného prost. 111,63 Starostlivosť o životné prostredie 

13. Štatistický úrad SR 2.236,00 Sčítanie domov a bytov 

14. MV SR okr. úrad odb. školstva 1.798,00 Vzdelávacie poukazy žiakom ZŠ 

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

2. Kapitálové príjmy:           

  

Rozpočet po zmenách  

na rok 2020 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

400 339,50 84,88 

 

Obec v roku 2020 predala prebytočný hnuteľný majetok v hodnote 339,50 €. Z rozpočtovaných 

kapitálových príjmov 400.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 339,50 EUR, čo 

predstavuje 84,88 % plnenie.  

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet po zmenách  

na rok 2020 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

46.200 40.372,28 87,39 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 46.200.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

40.372,28 EUR, čo predstavuje 87,39 % čerpanie.  

V roku 2020 nebol prijatý úver. 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 29/2020 zo dňa 02.06.2020 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v celkovej sume 21.500,- EUR. V skutočnosti prostriedky rezervného fondu 

boli použité v hodnote 16.124,65 EUR.  

Obec v roku 2018 obdŕžala dotáciu od Ministerstva vnútra SR na Rekonštrukciu hasičskej 

zbrojnice v sume 56.935,46 €, z toho 22.690,13 EUR boli vyčerpané v roku 2020. 

Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku, platby na stravovanie deťom vo výške 1.557,50 

EUR. 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

Rozpočet po zmenách  

na rok 2020 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

973.300 638.634,66 65,62 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 973.300 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 

v sume 638.634,66 EUR, čo predstavuje 65,62 % čerpanie.  

 

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet po zmenách  

na rok 2020 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

926.900                   599.819,88 64,71 

 



 7 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 926.900 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 v sume                   

599.819,88 EUR, čo predstavuje 64,71 % čerpanie.  

                                                                                                 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 398.850 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 325.904,27 EUR, 

čo je 81,71 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov školstva, 

a pracovníkov v projekte Terénna sociálna práca v obci Čakanovce. Počet zamestnancov za 

mesiac je 30 osôb.   

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 160.840 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 110.949,16 EUR, 

čo je 68,98 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za 

zamestnávateľa. 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 340.910 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 154.040,27 EUR, 

čo je 45,19 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

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

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 26.300 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 8.926,18 EUR, čo 

predstavuje 33,94 % čerpanie. 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 0 EUR, čo predstavuje 

0 % čerpanie.  

Funkčná klasifikácia: 

Kód Názov Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 224 400,00 140 649,46 62,68 

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 1 000,00 720,00 72,00 

01.3.2 Rámc.plánov.a štatis.služby (REGOB) 500,00 407,35 81,47 

01.6.0 Všeob. verejné služby (voľby KOM) 13 800,00 5 912,59 42,84 

02.2.0 Civilná ochrana 600,00 240,00 40,00 

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 12 500,00 6 308,05 50,46 

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 47 000,00 18 671,31 39,73 

04.5.1 Cestná doprava 7 100,00  300,76 4,24 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 24 700,00 20 474,72 82,89 

05.4.0 Ochrana prírody  7 100,00 1 456,09 20,51 

06.4.0 Verejné osvetlenie  17 000,00 6 901,61 40,60 

07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť 2 100,00 1 379,14 65,67 

08.1.0 Rekreačné a športové služby 4 600,00 2 962,32 64,40 

08.2.0 Kultúrne služby 20 500,00 8 769,70 42,78 

08.3.0 Vysielacia a vydavateľské služby 1 700,00 456,00 26,82 

08.4.0 Náboženské a iné spoločen. služby 18 100,00 5 001,34 27,63 

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (MŠ) 102 300,00 75 431,95 73,74 

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie (ZŠ) 237 800,00 194 835,82 81,93 

09.5.0 

Vzdelávanie nedefinované podľa 

úrovne (ŠKD) 44 200,00 36 119,22 81,72 

09.6.0.1 Vedľajšie služby v školstve (ŠJ) 76 500,00 41 942,42 54,83 
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10.4.0 Rodina a deti 5 500,00 1.435,34 26,10 

10.7.0 Soc. pomoc občanom v hmot. núdzi 57 900,00 29 444,69 50,85 

    926 900,00 599 819,88 64,71 

 

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet po zmenách  

na rok 2020 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

46.400 38.814,78 83,65 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 46.400 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 38.814,78 EUR, čo predstavuje  83,65 % čerpanie.  

 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:    

 

a) Nákup špeciálnych strojov, t.j. kamier na rozšírenie kamerového systému 

Z rozpočtovaných 8.000 EUR bolo v skutočnosti vyčerpané k 31.12.2020 7.990,80 EUR, čo 

predstavuje 99,88 % čerpanie za nákup kamier na rozšírenie kamerového systému v obci z 

vlastných prostriedkov obce. 

 

b) Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice 

Z rozpočtovaných 35.500 EUR bolo v skutočnosti vyčerpané k 31.12.2020 29.995,98 EUR, čo 

predstavuje 84,50 % čerpanie. Z toho 19.543,45 EUR z dotácie od Ministerstva vnútra SR 

a 7.305,85 EUR vlastné prostriedky obce. Nevyčerpaná dotácia od Ministerstva vnútra SR v 

sume 3.146,68 EUR bola vrátená do štátneho rozpočtu. 

 

c) Projektová dokumentácia k rekonštrukcii Asfaltu pri MŠ 

Z rozpočtovaných 1.000 EUR bolo v skutočnosti vyčerpané k 31.12.2020 828,00 EUR, čo 

predstavuje 82,80 % čerpanie za vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii Asfaltu 

pri MŠ, z vlastných prostriedkov obce. 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet po zmenách  

na rok 2020 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0 0 0 

 

S výdavkovými finančnými operáciami, ako úver, leasing v rozpočte obce nebolo uvažované.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 653.951,00 

Bežné výdavky spolu 599.819,88 

Bežný rozpočet 54.131,12 

Kapitálové  príjmy spolu 339,50 

Kapitálové  výdavky spolu 38.814,78 

Kapitálový rozpočet  -38.475,28 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 15.655,84 

Vylúčenie z prebytku  -8.393,11 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 7.262,73 

Príjmy z finančných operácií  40.372,28 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií 40.372,28 
PRÍJMY SPOLU                                            694.662,78                                         

VÝDAVKY SPOLU 638.634,66 

Hospodárenie obce  56.028,12 
Vylúčenie z prebytku -8.393,11 

Upravené hospodárenie obce 47.635,01 

 

Prebytok rozpočtu v sume  15.655,84 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 sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené 

prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe 

osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo 

výške 8.393,11 EUR navrhujeme použiť na:  

- tvorbu rezervného fondu   7.262,73 EUR.  

 

Zostatok  finančných operácií v sume 40.372,28 EUR, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu             40.372,28 EUR.  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020 

vo výške 47.635,01 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 v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 7.894,40 EUR, a to na : 

-  sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 v sume 2.120,00 EUR, 

-  na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre MŠ a ZŠ v sume 5.774,40 €.  
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b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia 

§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v sume 498,71 EUR. 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020 

vo výške 47.635,01 EUR.  

 

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 64.009,19 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

  

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií 83.827,11 

Úbytky   - použitie rezervného fondu:                           16.124,65 

  

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2020 131.711,65      

 

 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020   7.160,06 

Prírastky - povinný prídel – 1,5 %                                                3.870,35          

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - príspevok na stravovanie                   520,50   

               - regeneráciu PS    2.062,70    

               - dopravné                             

               - životné jubileum                                                       105,00        

KZ k 31.12.2020    8.342,21 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 
A K T Í V A  

Názov   KS  k  01.01.2020 v EUR KZ k 31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 891.667,42 803.732,43 

Neobežný majetok spolu 662.558,06 567.907,23 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 485.588,06 390.937,23 

Dlhodobý finančný majetok 176.970,00 176.970,00 

Obežný majetok spolu 227.129,33 233.652,76 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  7.544,70 3.267,41 

Finančné účty  219.584,63 230.385,35 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  1.980,03 2.172,44 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  01.01.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 891.667,42 803.732,43 

Vlastné imanie  623.747,65 632.916,86 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  623.747,65 632.916,86 

Záväzky 84.113,12 58.807,38 

z toho :   

Rezervy  6.259,00 5.600,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 22.690,13 7.894,40 
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Dlhodobé záväzky 7.160,06 8.342,21 

Krátkodobé záväzky 48.003,93 36.970,77 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 183.806,65 112.008,19 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 
Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky: 

- voči dodávateľom               2.823,62  EUR 

- voči zamestnancom       2.324,72  EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu 12.072,30  EUR 

- ostatné (osobné účty zamestnancov, ŠJ)                   16.970,67 EUR 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
Obec nemá zriadenú 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. 2/2012 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 na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

OZ RÓMSKE HVIEZDY  - bežné výdavky    500 €    500 € 0 

OZ Pro Vicus – bežné výdavky    700 €    700 € 0 

VIVAXMED s.r.o.  - bežné výdavky 1.000 € 1.000 € 0 

KRIS – DENT s.r.o.  - bežné výdavky        379,14 €       379,14 € 0 

Spolu:     2.579,14 €    2.579,14 € 0 

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012 

o dotáciách. Z dôvodu šírenia vírusu COVID-19 platil zákaz zhromažďovania sa, a preto bolo 

poskytnuté menej dotácií ako v minulosti.  

 

10. Podnikateľská činnosť   
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 

 

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

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 
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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: 

 

- obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

- obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu s právnou subjektivitou 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

- obec nemá založenú právnickú osobu  
 

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 - 

ÚPSVaR  Fiľakovo Prídavky na deti cez obec 

rodičom 

24,34 24,34 0 

MV SR okr úrad odb. 

školstva 

Základná škola 186.636,00 186.636,00 0 

MV SR okr. úrad odb. 

školstva 

ZŠ pre žiakov zo 

soc.znev.prostredia 

6.100,00 6.100,00 0 

MV SR okr. úrad odb. 

školstva 

Materská škola 2.495,00 2.495,00 0 

MV SR REGOB Evidencia obyvateľstva, 

register adries 

407,35 407,35 0 

Obvodný úrad životného 

prost. 

Starostlivosť o životné 

prostredie 

111,63 111,63 0 

ÚPSVaR Fiľakovo Stravné pre deti v hmotnej 

núdze 

11.626,80 5.852,40 5.774,40 

MV SR okr. úrad odb. 

školstva 

Vzdelávacie poukazy 

žiakom ZŠ 

1.798,00 1.798,00 0 

ÚPSVaR Fiľakovo Školské potreby pre MŠ, ZŠ 1.411,00 1.411,00 0 

ÚPSVaR Fiľakovo Na udržanie pracovných 

miest v MŠ 

7.498,73 7.498,73  

Obvodný ú. pre cestnú 

dopr. 

Údržba miestnych 

komunikácií 

50,76 50,76 0 

Okresný úrad  Voľby do NR SR, prevencia 

COVI-19 

3.396,11 3.396,11 0 
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Implementačná agentúra  

MPSVR SR Ba 

Projekt Terénna soc. práca v 

obci 

22.424,79 22.424,79 0 

MV Dobrovoľná 

požiarna ochrana 

Zásahové obleky, obuvi pre 

dobrovoľný hasičský zbor 

 

1.400,00 1.400,00 0 

Štatistický úrad SR Sčítanie domov a bytov 

2021 

2.236,00 116,00 2.120,00 

Ministerstvo vnútra SR Rekonštrukcia hasičskej  

Zbrojnice 

22.690,13 22.690,13  

 

Bežné transfery v sume 5.774,40 EUR vrátime do štátneho rozpočtu a sumu 2.120,00 EUR 

vyčerpáme v roku 2021. 

Kapitálové transfery v sume 22.690,13 EUR sme obdŕžali v roku 2018 a je možné čerpať do 

31.12.2021 prvú časť a druhú časť do 31.12.2022. 

 

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  

    

 

 

Obec  Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

 

e)   Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

 

VÚC  Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

BBSK 0 0 0 

 

Vypracovala: Bc. Henrieta Tóthová                   Predkladá: Mgr. Vojtech Bodor, LL.M., dr.h.c. 

 

 

V Čakanovciach, dňa 28.4.2021 
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Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za 

rok 2020. 

 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 47.635,01 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


