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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 Zúz.
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
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako nulový/sme
nerozpočtovali/.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením č.50/2019
Zmeny rozpočtu:
prvá zmena dňa 18.03.2020 vydané rozpočtové opatrenie starostky obce následne vzaté na
vedomie obecným zastupiteľstvom uznesením č. 20/2020 dňa 07.05.2020
druhá zmena schválená dňa 14.07.2020 uznesením č.34/2020
tretia zmena schválená dňa 03.09.2020 uznesením č. 43/2020 uznesením zo dňa 11.09.2020
štvrtá zmena dňa 04.09.2020 vydané rozpočtové opatrenie starostky obce následne vzaté na
vedomie obecným zastupiteľstvom uznesením č. 65/2020 dňa 11.12.2020
piata zmena dňa 30.09.2020 vydané rozpočtové opatrenie starostky obce následne vzaté na
vedomie obecným zastupiteľstvom uznesením č. 65/2020 dňa 11.12.2020
šiesta zmena schválená dňa 11.12.2020 uznesením č.66/2020 11.12 .2020
siedma zmena dňa 11.12.2020 vydané rozpočtové opatrenie starostky obce
Rozpočet obce k 31.12.2020
€

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

757664,-

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
902633,79

727664,0
30000,-

807294,79
0
95339,-

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

718118,-

862753,09

649622,54000,14496,-

754585,03
92652,06
15516,-

Prebytok

39546,-

39880,07

Schválený
rozpočet
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
€
Rozpočet na rok 2020
902633,79

Skutočnosť k 31.12.2020
848650,65

% plnenia
94,02

Z rozpočtovaných celkových príjmov 902633,79€ bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
848650,65€, čo predstavuje 94,02% plnenie.
1. Bežné príjmy
€
Rozpočet na rok 2020
807294,79

Skutočnosť k 31.12.2020
786537,92

Z rozpočtovaných bežných príjmov 807294,79€
786537,92€ , čo predstavuje 97,43% plnenie.

% plnenia
97,43

bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume

a) daňové príjmy
€
Rozpočet na rok 2020
513608,-

Skutočnosť k 31.12.2020
502962,16

% plnenia
97,93

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 470000,-€
z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 459130,38€, čo predstavuje plnenie
na 97,69 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 15160,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 16266,76€, čo je 107,30
% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8918,85 €, dane zo stavieb boli v sume
7159,89€ a dane z bytov boli v sume 188,02€. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 16266,76
€. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 31,82 € roky
2012,2013.
Daň za psa 1604,99€
Daň za ubytovanie 239,58€
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 25720,45€. K 31.12.2020 obec
eviduje pohľadávky na komunálnom odpade v sume 92,75€ roky 2012,2013 .
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b) nedaňové príjmy:
€
Rozpočet na rok 2020
43466,44

Skutočnosť k 31.12.2020
33355,41

% plnenia
76,74

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 5650,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3115,39€, čo je 55,14 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 120,- €, príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2878,78€ a príjem z prenajatých strojov a
zariadení v sume 116,61€. Výpadok príjmov z prenájmu obecných budov z dôvodu
pandémie koronavírusu .
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby ostatné príjmy
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2800,- € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3488,05,- €, čo je 124,57
% plnenie.
Poplatky a platby za predaj služieb:
Z rozpočtovaných 4500,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5026,86€, čo je 111,71%
plnenie.
Poplatky za školné ŠKD a MŠ:
Z rozpočtovaných 7000,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7772,-€ , čo je 111,03%
plnenie.
Platby stravné školská jedáleň:
Z rozpočtovaných 21500,- € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 12428,34€, čo je 57,81
% plnenie.
Úroky :
Z rozpočtovaných 6,- € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0 €, čo je 0 % plnenie.
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2010,44€ , bol skutočný príjem vo výške 1524,77€
, čo predstavuje 75,84 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy odvodov z hazardných hier a vratky
/preplatky elektriky , plyn a zdravotné poistenie / .
c)Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 250220,35€ bol skutočný príjem vo výške 250220,35€ ,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Žilina odb. školstva
Okresný úrad Žilina odb. školstva
Okresný úrad Žilina odb. školstva
Okresný úrad Žilina odb. školstva
Okresný úrad Žilina odb. školstva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Úrad práce ,soc. vecí a rodiny
Ministerstvo dopravy, výstavby
regionálneho rozvoja SR

Suma v €
205898
1632
2350
2955
2496
3000

Účel
Normatívne financovanie ZŠ
Vzdelávacie poukazy
Cestovné žiakom ZŠ
Príspevok pre 5-ročné deti v MŠ
Príspevok na učebnice ZŠ
Materiálno-technické
zabezpečenie DHZO
13390,80 Dotácia na stravné MŠ a ZŠ
44,54 Na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy
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Okresný úrad Žilina odb.
starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného
prostredia kraja
Ministerstvo vnútra SR
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Martin
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Martin organizačný
odbor
Okresný úrad Martin organizačný
odbor
Nadácia Volkswagen Slovakia,
Štatistický úrad SR

97,95 Na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy

340,23 Na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy REGOB
10621,55 Podpora udržania zamestnanosti
v MŠ
35,60 Na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy na úseku
registra adries
1037,80 Výdavky na voľby do NR SR
2960,88 Prevencia COVID-19
1000,- Výdavky MŠ
2360 Výdavky na sčítanie
obyvateľstva, domov a bytov
2021

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Nepoužité
prostriedky voľby 60,27€ , príspevok na učebnice 1283,60€ boli odvedené v roku 2020.
Prenesené prostriedky účelovo viazané ZŠ 3298,23€ budú použité v roku 2021 , cestovné
19,68€ bude použité v roku 2021, nevyčerpané prostriedky dotácia na stravu 3176,40€ bude
odvedená v roku 2021.

2. Kapitálové príjmy:
€
Rozpočet na rok 2020
0

Skutočnosť k 31.12.2020
0

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0€ bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0€ , čo
predstavuje 0% plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 0,- € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,- €, čo je 0% plnenie.
Príjem z predaja pozemkov
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0€, čo predstavuje 0 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,- €, čo predstavuje 0%
plnenie.
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Prijaté granty a transfery
€
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Granty a transfery v roku 2020 neboli poskytnuté. Nepoužité finančné prostriedky Ministerstvo
vnútra SR na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice dotácia poskytnutá v roku 2018 vo výške
30000,-€ budú prenesené do dalšieho roku a použité v súlade so zmluvou najneskôr do
31.12.2022

3. finančné operácie:
€
Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
95339
62112,73
65,15
Z rozpočtovaných finančných príjmov 95339,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
62112,73€, čo predstavuje 65,15% plnenie.
V roku 2020 boli schválené finančné prostriedky z rezervného fondu uznesením č.34 zo dňa
14.07.2020 na krytie kapitálových výdavkov spojených s výstavbou prístavby Základnej
školy vo výške 40000,-€ skutočne použité boli 32312,96€.
Zapojenie do rozpočtu finančné prostriedky z roku 2019 v sume 3440,77€ dotácia ZŠ,
dotácia na stravu , školská jedáleň.
Splatenie návratného úveru MAS 1020,-€.
V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných
aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO
v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 25339,-€. Návratná
finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Je splatná rok
2024 - 6334,-€
2025 - 6334,-€
2026 - 6334,-€
2027 - 6337,-€

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
€
Rozpočet na rok 2020
862753,09

Skutočnosť k 31.12.2020
749467,90

% čerpania
86,87

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 862753,09€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
749467,60€ , čo predstavuje 86,87% čerpanie.
1. Bežné výdavky
€
Rozpočet na rok 2020
754585,03

Skutočnosť k 31.12.2020
682074,68

% čerpania
90,39

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 754575,03€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
682074,68€, čo predstavuje 90,39% čerpanie.
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€
Bežné výdavky

čerpanie

schválený

upravený

percentá

01- Všeobecné verejné služby

140400,56

149115

152016,12

0

Obce/01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány

138686,80

147215

150116,12

92,39

01.1.1 .610 - Mzdy

76752,68

78200

78200

98,15

01.1.1. .620 - Odvody

28167,10

31015

31346,61

89,86

01.1.1.630 - Tovary a služby

31368,74

33000

35569,51

88,19

01.1.1 .640 - Bežné transfery

2398,28

5000

5000

47,97

0112 - Finančná a rozpočtová oblasť

1713,76

1900

1900

90,20

630-služby

1323,64

1000

1000

132,36

390,12

900

900

43,36

02 – Obrana

3760,88

0

3760,88

0

0220 – Civilná ochrana -630

3760,88

0

3760,88

100

03 - Verejný poriadok a bezpečnosť

6949,89

7000

7000

0

0320 - Ochrana pred požiarmi-630

6949,89

7000

7000

99,28

04 - Ekonomická oblasť

5114,97

11000

12500

0

0

2000

2000

0

5114,97

9000

10500

48,71

05 - Ochrana životného prostredia - odpadové hospodárstvo

32450,64

30000

32500

0

0510 - Nakladanie s odpadmi - 630

32450,64

30000

32500

99,85

06 - Bývanie a občianska vybavenosť

6970,36

14000

14000

0

0620 - Rozvoj obce

1226,64

7000

7000

17,52

0620 .630 - Tovary a služby

1226,64

7000

7000

17,52

0640 - Verejné osvetlenie

5743,72

7000

7000

82,05

0640 .630 - Tovary a služby

5743,72

7000

7000

82,05

08 - Rekreácia, kultúra a náboženstvo

27111,82

39550

39550

0

0810 - Rekreačné a športové služby

12088,51

12500

12500

96,71

7088,51

7500

7500

94,51

5000

5000

5000

100

12243,48

16500

16500

74,20

0830 - Vysielacie a vydavateľské služby -630

544,74

800

800

68,09

0840 - Náboženské a iné spoločenské služby - Dom smútku-630
0850 - Výskum a vývoj Knižnice/Kultúrne služby/-630

903,43
250

5000
250

5000
250

18,07
100

0860 - ZPOZ -630

1081,66

4500

4500

24,04

09 - Vzdelávanie

458573,06

398657

491358,03

0

09111- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

109933,14

118600

129852,55

84,66

09111.610- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou Mzdy

70272,05

64000

79439,35

88,46

09111.620- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - Poistné
a príspevky do poisťovní

23875,83

22000

22000

108,53

09111.630- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - Tovary a
služby

15770,26

32500

28298,20

55,73

15

100

115

13,04

09121- Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

207852,41

149107

207853,03

100

09121.610- Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou Mzdy ŠR

104793,44

77000

104793,44

100

650-úrok z úveru

0443-Výstavba nákup materiálu - 630
0451 - Správa a údržba ciest -630

0810.630 - Tovary a služby TJ
0810. 640- transfer
0820 - Kultúrny dom -630

09111.640- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - Bežné
transfery
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09121.620- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - Poistné
a príspevky do poisťovní ŠR

36182,47

30000

36182,47

100

09121.630- Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Tovary
a služby ŠR

64396,10

38607

64396

100

2480,40

3500

2481,12

99,97

9.5.0 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

38156,69

35850

46578

81,92

09.5.0.610- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie/ Vzdelávanie
nedefinované podľa úrovne - Mzdy

26534,53

25000

33028

80,34

9530,90

8500

11150

85,48

771,68

1000

1050

73,49

1319,58

1350

1350

97,75

09601- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach
09601.610- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach Mzdy

66022,22
28314,42

58100
25000

70074,45
33026,80

94,22
85,73

09601.620- Školské stravovanie v predškolských zariadeniachPoistné a príspevky do poisťovní

10129,17

9000

11300

89,64

09601.630- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach Tovary a služby

26786,90

24000

24951,65

107,36

09601.640- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach Bežné transfery

791,73

100

796

99,46

36608,60

37000

37000

98,94

10 - Sociálne zabezpečenie

742,50

300

1900

0

1020 640-Sociálna pomoc

742,50

300

1900

39,080

0

0

0

0

682074,68,

649622

754585,03

90,39

09121.640- Bežné transfery ŠR cestovné žiakom a PN

09.5.0.620- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie/ Vzdelávanie
nedefinované podľa úrovne - Poistné a príspevky do poisťovní
09.5.0.630- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie/Vzdelávanie
nedefinované podľa úrovne - Tovary a služby
09.5.0.640- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie/Vzdelávanie
nedefinované podľa úrovne - Bežné transfery

09608 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania
nedefinovaného podľa úrovne.640- Transfer súkromnej škole

1040 prídavky UP
čerpanie a rozpočet bežné výdavky

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 328487,59€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 306667,12€, čo je
93,36 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov školstva MŠ,
ZŠ, ŠJ ,ŠK .
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 111979,08€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 107885,47€ , čo je
96,34% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 259576,24€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 217775,88€, čo je
83,90% 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.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 53642,12€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 49356,09€, čo
predstavuje 92,01 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 900,-€ bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 390,12€ , čo
predstavuje 43,35% čerpanie.
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2) Kapitálové výdavky :
€
Rozpočet na rok 2020
92652,06

Skutočnosť k 31.12.2020
51877,22

% čerpania
55,99

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 92652,06€ bolo skutočne čerpané
v sume 51877,22€, čo predstavuje 55,99% čerpanie.

k 31.12.2020

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Kamerový systém v obci
Z rozpočtovaných 5473,26€ bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 5473,26€ , čo
predstavuje 100 % čerpanie. Zaradené do majetku účet 022 v roku 2020.
b) Územný plán obce .
Z rozpočtovaných 7060,-€ bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 7059,-€, čo
predstavuje 99,99 % čerpanie. Rozpracované dokončené v nasledujúcich rokoch.
c) Rozšírenie VO
Z rozpočtovaných 640,80€ bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 640,80€, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Zhodnotenie majetku zaradené účet 021 v roku 2020.
d) Základná škola Dražkovce – prístavba.
Z rozpočtovaných 43000,-€ bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 32312,96€, čo
predstavuje 75,15 % čerpanie Zhodnotenie majetku zaradené účet 021 v roku 2020.
e) Zakúpenie univerzálny robot s kotlíkom ŠJ
Z rozpočtovaných 4000,-€ bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 3913,20,€, čo
predstavuje 97,83 % čerpanie. Zaradené do majetku účet 022 v roku 2020.
f) Projektová dokumentácia na chodník popri hlavnej ceste.
Z rozpočtovaných 2478,-€ bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 2478,-€, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
Rozpočtovaných 30000,-€ na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice nevyčerpané a presunuté
do roku 2021.
3) Výdavkové finančné operácie :
€
Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
15516
15516
100
Z rozpočtovaných finančných výdavkov 15516,-€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
15516,- € , čo predstavuje 100,-% čerpanie.
Ide o splácanie úveru vo výške 14496,-€ a poskytnutie návratného úveru MAS 1020,-€.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet - prebytok
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet - schodok
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v €
786537,92
786537,92

682074,68
682074,685

104463,24
0
0

51877,22
51877,22

-51877,22
52586,02
9214,29
43371,73
62112,73
15516

46596,73
848650,65
749467,90
99182,75
9214,29
89968,46

Prebytok rozpočtu v sume 52586,02€ 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 predstavuje sumu 52586,02€.
Z prebytku rozpočtu zisteného 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 vylučuje suma 9214,29€ :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6494,31€, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva / energie ZŠ a telefón / prijaté faktúry v sume 587,14€,
nevyčerpané prostriedky na účte 357- 2711,09€ celkovo presunuté do roku 2021 –
3298,23€
- dotácia cestovné nevyčerpaná a presunutá do roku 2021 – 19,68€ bude použitá v roku
2021.
- dotácia UP na stravu nevyčerpaná v sume 3176,40€ odvedená v roku 2021.
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b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné 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 2719,98€.
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení sumy 9214,29€ predstavuje
v 43371,73€
Prebytok finančných operácií v sume 46596,73€.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo
výške 89968,46€.

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.
Začiatočný stav k 1.1.2020
Prírastky
tvorba za rok 2019
súčet príjmov
Úbytky
rozpočtové opatrenie č.2/2020 dňa 14.07.2020
Prístavba ZŠ

71 961,58 €
86 830,30 €
158 791,88 €
uznesenie č.34/2020
f.č.114/26.10.20
f.č.103/26.5.
f.č.106/13.7.
f.č.104/2.6.
f.č.102/7.4.
f.č.105/10.7.
f.č.107/11.8.
f.č.109/29.9.
f.č.10293/12.10
f.č.112/15.10.
f.č.115/28.10.
f.č.121/15.12.
f.č.116/18.11.

450,00 €
200,00 €
350,00 €
200,00 €
650,00 €
198,00 €
100,00 €
420,00 €
27 120,00 €
70,20 €
117,36 €
227,00 €
2 210,40 €
Súčet výdavkov
32 312,96 €
Konečný zostatok k 31.12.2020
126 478,92 €
V prípade, že prebytok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020 bude použitý na tvorbu
rezervného fondu bude jeho stav po schválení 216447,38€.
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu v roku 2020 upravovala do 30.8. kolektívna zmluva a od
01.09.2019 upravuje Vnútorná smernica obce Dražkovce o tvorbe a použití sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel 1,25 %
Úbytky - závodné stravovanie
KZ k 31.12.2020

Suma v €
1727,40
3132,47
3193,65
1666,22

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov

KZ k 31.12.2020 v €

ZS k 01.01.2020 v €

Majetok spolu

3327380,71

3214266,45

Neobežný majetok spolu

3053492,53

3004209

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

7059

Dlhodobý hmotný majetok

2934769,19

2892544,66

Dlhodobý finančný majetok

111664,34

111664,34

Obežný majetok spolu

270856,10

207270,22

765,19

340,88

Krátkodobé pohľadávky

2635,72

2755,10

Finančné účty

267455,19

204174,24

3032,08

2787,23

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

KZ k 31.12.2020 v €

ZS k 01.01.2020 v €

Vlastné imanie a záväzky spolu

1817593,67

1821940,10

Vlastné imanie

958019,09

911550,83

z toho :
Oceňovacie rozdiely
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Fondy
Výsledok hospodárenia

958019,09

911550,83

Záväzky

121071,49

94460,90

Rezervy

1200

1200

Zúčtovanie medzi subjektom VS

35907,17

32301,60

Dlhodobé záväzky

1666,22

1727,40

Krátkodobé záväzky

50839,10

38615,90

Bankové úvery a výpomoci

31459

20616

Časové rozlíšenie

738503,09

815928,37

z toho :

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
6120,-€ úver splatný v roku 2021
- voči štátnym fondom MFSR
25339,-€
- voči dodávateľom
8187,54€ faktúry ktoré prišli na
konci roka 2020 uhradené v roku 2021
- prijaté preddavky
3242,15€ školská jedáleň
- voči štátnemu rozpočtu
0,-€
- voči zamestnancom
21671,99€ výplaty 12/2020 vyplatené
v 1/2021
- voči poisťovniam a daňovému úradu
17407,74€ výplaty 12/2020 vyplatené
v 1/2021
- ostatné /zrážky zo mzdy/
329,68€ výplaty 12/2020 vyplatené
v 1/2021
V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív
na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku
2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 25339,-€. Návratná finančná
výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Je splatná rok
2024 - 6334,-€
2025 - 6334,-€
2026 - 6334,-€
2027 - 6337,-€

8. 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.1/2015 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 ....

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
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-1-

-2-

-3-

-4-

Telovýchovná jednota Družstevník
Dražkovce - bežné výdavky

5000

5000

0

Centrum environmentálnej výchovy
Turiec Občianske združenie – bežné
výdavky
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
centrum voľného času – JM Centrum bežné výdavky

560

560

0

80

80

0

Centrum voľného času, A. Kmeťa
Martin – bežné výdavky
Súkromná základná škola BellAmos bežné výdavky
DEEP DANCE CENTRUM - bežné
výdavky
Súkromné centrum voľného času M.R.
Štefánika Martin– bežné výdavky

320

320

0

50

50

0

100

100

0

280

280

0

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č1/2015
o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

štátnemu rozpočtu
ostatné organizácie
rozpočtom VÚC
štátnym fondom
rozpočet 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 usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
€
Poskytovateľ

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 )

Okresný úrad Žilina

Normatívne financovanie

205898

202599,77

3298,23

odb. školstva

ZŠ -bežné

-1-

-5-

prenesené
rok 2021

Úrad práce

Dotácia na stravu ZŠ a

sociálnych vecí

MŠ -bežné

13390,80

10214,40

3176,40
Vrátené
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a rodiny Martin
Okresný úrad Žilina

v roku 2021
Vzdelávacie poukazy

odb. školstva
Okresný úrad Žilina

-

0

2350

2330,32

19,68

2955

2955

0

44,54

44,54

0

97,95

97,95

0

340,23

340,23

0

35,60

35,60

0

1037,80

977,53

60,27

bežné

Okresný úrad Žilina

Príspevok pre 5-ročné

odb. školstva

deti MŠ - bežné

Ministerstvo dopravy,

Na úhradu nákladov

výstavby,

preneseného výkonu

regionálneho rozvoja

štátnej správy

SR

1632

bežné

Cestovné

odb. školstva

1632

-

bežné

Okresný úrad Žilina

Na úhradu nákladov

odb. starostlivosti

preneseného výkonu

o životné prostredie

štátnej správy

odd. ochrany prírody
-

a vybraných zložiek

bežné

živ. prostredia kraja
Ministerstvo vnútra

Na úhradu nákladov

SR

preneseného výkonu
štátnej správy REGOB
-

bežné

Ministerstvo vnútra

Na úhradu nákladov

SR

preneseného výkonu
štátnej správy register
adries - bežné

Okresný úrad

Výdavky na voľby do NR

Martin organizačný

SR

- bežné

vrátené

odbor

v roku 2020

Úrad práce

Podpora udržania

sociálnych vecí

zamestnanosti v MŠ -

a rodiny Martin

bežné

Dobrovoľná

Materiálno-technické
zabezpečenie DHZO

10621,55

10621,55

0

3000

3000

0
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požiarna ochrana SR
Okresný úrad Žilina

-

bežné

Nákup učebníc - bežné

2496

1212,40

odb. školstva

1283,60
vrátené
v roku 2020

Okresný úrad

Výdavky celoplošné

Martin odb. krízového testovanie COVID-19

2960,88

2960,88

0

2360

2360

0

-

riadenia

bežné

Štatistický úrad SR

Výdavky obcí na sčítanie
obyvateľov, domov
a bytov v roku 2021 bežné

b) Finančné usporiadanie voči ostatným organizáciám/nadácie, ZUŠ /
€
Poskytovateľ

-1-

Nadácia Volkswagen
Slovakia
Súkromná základná
umelecká škola

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 )

Stále nás baví tancovať
pre radosť - bežné
Prostriedky na mzdy
a prevádzku - bežné

1000

1000

0

36608,60

36608,60

0

-5-

Dražkovce
c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s VÚC.
d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
Sučany - Spoločný
stavebný úrad

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

1247,10

€
Rozdiel

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

1247,10

0
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10.

Údaje hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemala v r. 2020 zriadené žiadne príspevkové organizácie.

11.

Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec neprijala v r. 2020 žiadne záruky a ručenia za iné subjekty.

12.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nemala v r. 2020 podnikateľskú činnosť.

13.

Hodnotenie plnenia programov obce

Obec Dražkovce využila možnosť neuplatňovať programovú štruktúru rozpočtu v súlade
Z.z.426/2013 zo dňa 29.novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov - schválené uznesením č.10/2013 zo dňa 17.12.2013.
Vypracovala: Mandová Andrea

Predkladá: Gáborová Eva

V Dražkovciach dňa 12.05.2021
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