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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 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 prebytkový. 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 13. 12. 2019 uznesením č. 86/2019. 

Rozpočet bol zmenený : 

- prvá  zmena  schválená dňa 13. 01. 2020 uznesením č. 2/2020 

- druhá zmena schválená dňa 03. 02. 2020 uznesením č. 4/2020 

- tretia zmena  schválená dňa 31. 03. 2020 OZ berie na vedomie 

- štvrtá zmena  schválená dňa 23. 03. 2020 uznesením č. 27/2020 

- piata zmena  schválená dňa 29. 03. 2020 OZ berie na vedomie 

- šiesta zmena  schválená dňa 30. 04. 2020 OZ berie na vedomie 

- siedma zmena  schválená dňa 31. 05. 2020 OZ berie na vedomie 

- ôsma zmena  schválená dňa 30. 06. 2020 OZ berie na vedomie 

- deviata zmena  schválená dňa 31. 07. 2020 OZ berie na vedomie 

- desiata zmena  schválená dňa 30. 09. 2020 OZ berie na vedomie 

- jedenásta zmena  schválená dňa 28. 08. 2020 uznesením č. 53/2020 

- dvanásta zmena schválená dňa 14. 10. 2020 uznesenie č. 55/2020 

- trinásta zmena schválená dňa 18. 11. 2020 OZ berie na vedomie 

- štrnásta zmena  schválená dňa 19. 11. 2020 uznesením č. 59-60/2020 

- pätnásta zmena schválená dňa 10. 12. 2020 OZ berie na vedomie 

- šestnásta zmena  schválená dňa 11. 12. 2020 OZ berie na vedomie 

      -     sedemnásta zmena schválená dňa 15. 03. 2021 OZ berie na vedomie 

      -     osemnásta zmena schválená dňa 15. 03. 2021 uznesením č. 1/2021 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020 

 

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 1017278,25 2149410,78 2086410,98 97,07 

z toho :     

Bežné príjmy 1010968,25 1177019,98 1111208,63 94,41 

Kapitálové príjmy 0,00 347507,57 347507,57 100,00 

Finančné príjmy 0,00 566544,52 567044,52 100,09 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
6310,00 58338,71 60650,26 103,96 

Výdavky celkom 997539,55 2090469,09 1953315,23 93,44 

z toho :     

Bežné výdavky 301617,11 393406,82 358207,26 91,05 

Kapitálové výdavky 2000,00 538882,98 514277,56 95,43 

Finančné výdavky 32338,44 328219,93 328719,81 100,15 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
661584,00 829959,36 752110,60 90,62 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

19738,70 58941,69 133095,75 225,81 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020  
 

Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19. 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

2149410,78 2086410,98 97,07 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2149410,78 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 2086410,98 EUR, čo predstavuje 97,07% plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1177019,98 1111208,63 94,41 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1177019,98 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

1111208,63 EUR, čo predstavuje  94,41% plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

547521,76 544870,83 99,52 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 480531,68 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 455555,68 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 94%. 

V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID - 19 bola krátená o  6% čo predstavuje sumu 24976,00 EUR. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 26491,51 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 26491,31 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 100% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14294,74 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 12132,77 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 63,80 

EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 22514,00 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 

977,31 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 9535,62  

EUR. 

 

Daň za psa 690,00 eur. 

Daň za užívanie verejného priestranstva 22379,27 eur. 

Daň za ubytovanie 3913,50 eur.  

Daň za nevýherné hracie prístroje 103,03 eur. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 35738,04 eur. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

88694,54 85768,75 96,70 
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Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 52161,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 51665,12 EUR, čo 

je 99% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 741,94 

EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 50923,18 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 36532,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 34103,63 EUR, čo 

je 93 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

675,15 675,15 100,00 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 675,15 EUR, bol skutočný príjem vo výške 675,15 

EUR, čo predstavuje 100% plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 540128,53 EUR bol skutočný príjem vo výške 479893,90 

EUR, čo predstavuje 89% plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma 

v EUR 

Účel 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR  1400,00 Zabezpečenie materiálno – 

technického vybavenia DPO, osobné 

ochranné pracovné pomôcky pre 

členov a odbornú prípravu členov 

DPO Súľov  

Dobrovoľná požiarna ochrana SR  3000,00 Zabezpečenie materiálno – 

technického vybavenia DPO, osobné 

ochranné pracovné pomôcky pre 

členov a odbornú prípravu členov 

DPO Hradná 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 424037,00 Normatívne finančné prostriedky  

Okresný úrad Žilina, odbor školstva  4051,00 Nenormatívne účelovo určené FP na 

vzdelávacie poukazy  

ÚPSVR ZA, odbor soc. vecí a rodiny  22647,60 Podpora výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa ohrozeného 

sociálnym vylúčením  

ÚPSVR ZA, odbor soc. vecí a rodiny  33,20 Podpora výchovy k plneniu 

školských povinností dieťaťa 

ohrozeného sociálnym vylúčením 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva  5405,00 Nenormatívne účelovo určené FP na 

dopravu žiakov  

Okresný úrad Žilina, odbor školstva  150,00 Nenormatívne účelovo určené FP na 

skvalitnenie podmienok výchovy 

a vzdelávania žiakov zo soc. 

znevýhodneného prostredia  

Okresný úrad Žilina, odbor školstva  2781,00 Nenormatívne účelovo určené FP pre 

5 – ročné deti v MŠ 
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Okresný úrad Žilina, odbor školstva  9240,00 Nenormatívne účelovo určené FP na 

kompenzáciu výdavkov súvisiacich 

s ochorením COVID 19 

MDVRR SR 1407,34 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku stavebného poriadku  

Okresný úrad Žilina, organizačný odbor 2407,58 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku matrika  

Okresný úrad Žilina, organizačný odbor  318,12 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku hlásenia pobytu občanov 

a registra obyvateľov SR 

MDVRR SR 41,64 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku dopravy  

Okresný úrad Žilina, odbor 

starostlivosti o životné prostredie  

91,57 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku starostlivosti o životné 

prostredie  

Okresný úrad Žilina, odbor školstva  3096,00 Nenormatívne účelovo určené FP na 

príspevok na učebnice  

Štatistický úrad SR   2648,00 FP určené na úhradu nákladov pri 

príprave, priebehu a výkone sčítania 

obyvateľov, domov a bytov 

Okresný úrad Žilina, organizačný odbor 1400,23 FP určené na prípravu, vykonanie 

a zisťovanie výsledkov volieb do NR 

SR 

MV SR  27,60 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku registra adries  

Okresný úrad Žilina, odbor školstva  5300,00 Nenormatívne účelovo určené FP na 

školu v prírode 

ÚPSVR ZA  1798,14 Príspevok na úhradu nákladov CHD 

ÚPSVR ZA  2260,88 Príspevok na podporu vytvorenia 

pracovných miest pre znevýh. UoZ 

u verejných zamestnávateľov  

Okresný úrad Žilina, odbor školstva  1952,00 Príspevok na dofinancovanie 

osobných nákladov / mimor. odmeny 

Okresný úrad Žilina, odbor 

starostlivosti o životné prostredie 

4760,00 Náhrada za obmedzenie bežného 

obhospod. na lesných pozemkoch 

MV SR  4524,92 Príspevok na úhradu výdavkov na 

záchranné práce počas vyhlásenia 

mimoriadnej situácie COVID 19 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 2000,00 Príspevok na úhradu nákladov 

spojených s materialno-technickým 

zabez. dištančného vzdelávania 

 

 

Z toho v roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou 

ochorenia COVID - 19 : 

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 9240,00 Nenormatívne účelovo určené FP 

na kompenzáciu výdavkov 

súvisiacich s ochorením COVID 

19 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 2000,00 Príspevok na úhradu nákladov 

spojených s materialno-
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technickým zabez. dištančného 

vzdelávania 

MV SR  4524,92 Príspevok na úhradu výdavkov na 

záchranné práce počas vyhlásenia 

mimoriadnej situácie COVID 19 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom. 

 

Transfery vrámci verejnej správy – z rozpočtu obcí  

- príjmy od obcí na spoločnú úradovňu – Stavebný úrad z rozpočtovaných 30922,78 EUR bol 

skutočný príjem k 31. 12. 2010 v sume 30922,78 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.  

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

347507,57 347507,57 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 347507,57 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 347507,57 EUR, čo predstavuje  100% plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 700,00 EUR, čo je 

100% plnenie.  

Príjem z predaja traktora TK 14 bol vo výške 700,00 EUR. 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných 346807,57 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 346807,57 EUR, 

čo predstavuje 100% plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR  

5000,00 Zlepšenie vybavenia školskej 

jedálne v Základnej škole 

s Materskou školou Súľov - 

Hradná 

Ministerstvo životného prostredia SR 295881,49 Zvýšenie energetickej 

hospodárnosti budovy OcÚ 

Environmentálny fond  45310,81 Obecná kompostáreň BRO 

Obec Jablonové  615,27 Zvýšenie kapacít MŠ Jablonové 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

566544,52 567044,52 100,09 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 566544,52 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 567044,52 EUR, čo predstavuje  100,08% plnenie.  
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V roku 2020 bol prijatý dlhodobý investičný bankový úver v sume 80000,00 EUR schválený 

obecným zastupiteľstvom dňa 20. 08. 2020 uznesením č. 47/2020, z ktorého Obec Súľov – 

Hradná čerpala v sume 55674,22 EUR. 

 

V roku 2020 bol prijatý krátkodobý bankový úver v sume 399776,30 EUR /predfinancovanie 

projektu EÚ „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ“/ schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 11. 06. 2020 uznesením č. 37/2020. 

 

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná 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 v sume 24976,00 EUR schválená obecným 

zastupiteľstvom dňa 14. 10. 2020 uznesením č. 56/2020. 

 

Uzneseniami obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu: 

Uznesenie č. 2/2020, zo dňa 03. 02. 2020 v sume 19976,00 EUR /spoluúčasť k projektu 

„Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ“ 

Uznesenie č. 27/2020, zo dňa 23. 03. 2020 v sume 3500,00 EUR /spoluúčasť k projektu 

„Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ“ 

Uznesenie č. 48/2020, zo dňa 20. 08. 2020 v sume 9100,00 EUR /obstaranie Web portál IS 

rozvoj cestovného ruchu 

V skutočnosti bolo plnenie v sume 26759,70 EUR.  

V roku 2020 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 29807,67  EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 4376,88  EUR 

- nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov v sume 400,00  EUR 

- nevyčerpané prostriedky ZŠ s MŠ  v sume 18877,16  EUR 

- nevyčerpaný kapitálový transfer obce Jablonové v sume 80,29 EUR 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..   

 

V roku 2020 bola prijatá finančná zábezpeka podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na 

rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v sume 500,00 EUR.  

   

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

56283,09                   55128,09 97,94 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 56283,09 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

55128,09 EUR, čo predstavuje  97,94% plnenie.  

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                          55128,09 EUR 

 

Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0,00                   0,00 0,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

0,00 EUR, čo predstavuje  0% plnenie.  
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Príjmové finančné operácie:  

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

2055,62 5522,17 268,00 

 

V roku 2020 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 812,75  EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1242,87  EUR 

- nevyčerpané prostriedky z darov v sume 3466,55  EUR 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

2090469,09 1953315,23 93,44 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2090469,09 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 1953315,23 EUR, čo predstavuje  93,44% čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

393406,82                   358207,26 91,05 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 393406,82 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 358207,26 EUR, čo predstavuje 91,05% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 119556,10 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 

110159,91 EUR, čo je 92% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, vodného 

hospodárstva, matriky, Spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných 

pracovníkov, vyberačov parkovného a hospodára na budove TJ Partizán Súľov – Hradná.  

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 50815,25 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

45985,70 EUR, čo je 90% čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 203875,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

184226,92 EUR, čo je 90% 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 výdavkov 7499,16  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 6953,00 

EUR, čo predstavuje 93% čerpanie. 
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Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 11661,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

10881,73 EUR, čo predstavuje 93% čerpanie.  

 

V roku 2020 Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina 

doručila obci Súľov – Hradná výzvu na úhradu pokuty vo výške 1000,00 eur. Obec Súľov – 

Hradná uvedený záväzok v danej lehote uhradila. Poslanci OZ na svojom zasadnutí dňa 15. 03. 

2021 neschválili rozpočtové opatrenie č. 18/2020 v časti výdavky, stredisko 01 – Obecný úrad, 

ekon. kl. 637031 Pokuty a penále, rozpočtovaných 720,00 eur navýšiť o 1000,00 eur. 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

538882,98                   514277,56 95,43 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 538882,98 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 514277,56 EUR, čo predstavuje  95% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Realizácia stavby – Záchyt prameňa Ustudiančie a Stankovica 

Z rozpočtovaných 5860,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 4944,58 EUR, 

čo predstavuje 84% čerpanie.  

b) Zvýšenie kapacít MŠ Jablonové  

Z rozpočtovaných 10944,16 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 10944,16 EUR, 

čo predstavuje 100% čerpanie.  

c) Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ   

Z rozpočtovaných 492430,07 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 485725,77 

EUR, čo predstavuje 99% čerpanie.  

d) Obstaranie Web portál IS rozvoj cestovného ruchu 

Z rozpočtovaných 9100,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 9100,00 EUR, 

čo predstavuje 100% čerpanie.  

e) Vybudovanie verejného osvetlenia smer Poľnohospodárske družstvo Súľov 

Z rozpočtovaných 2449,89 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 2449,89 EUR, 

čo predstavuje 100% čerpanie.  

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

328219,93                   328719,81 100,15 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 328219,93 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 328719,81 EUR, čo predstavuje  100,15% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 328219,93 EUR na splácanie istiny 

z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 328219,81 EUR, čo predstavuje 

100%.  
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4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

811201,32                   733352,56 90,40 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 811201,32 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 733352,56 EUR, čo predstavuje  90,40% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                          733352,56 EUR 

  

Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

18758,04                   18758,04 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 18758,04 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 18758,04 EUR, čo predstavuje  100% čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola                                         18758,04  EUR 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 1166336,72 

z toho : bežné príjmy obce  1111208,63 

             bežné príjmy RO 55128,09 

Bežné výdavky spolu 1091559,82 

z toho : bežné výdavky  obce  358207,26 

             bežné výdavky  RO 733352,56 

Bežný rozpočet 74776,90 

Kapitálové  príjmy spolu 347507,57 

z toho : kapitálové  príjmy obce  347507,57 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 533035,60 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  514277,56 

             kapitálové  výdavky  RO 18758,04 

Kapitálový rozpočet  -185528,03 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -110751,13 

Vylúčenie z prebytku -53778,10 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  572566,69 
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Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 328719,81 

Rozdiel finančných operácií 243846,88 
PRÍJMY SPOLU   2086410,98 

VÝDAVKY SPOLU 1953315,23 

Hospodárenie obce  133095,75 

Vylúčenie z prebytku -53778,10 

Upravené hospodárenie obce 79317,65 

 

Schodok rozpočtu v sume 110751,13 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný :  

- z finančných operácií  243846,88 EUR 

 

Zostatok  finančných operácií v sume 243846,88 EUR bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 110751,13 EUR 

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 79317,65  EUR navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu        79317,65  EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 

79317,65 EUR.  

 

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov za rok 2020 
 

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  42485,83       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

6699,08      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 26759,70       

KZ k 31.12.2020 22425,21       

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 527,73   

Prírastky - povinný prídel -       1 %                    1417,72                                     

Úbytky   - stravovanie                     1309,05   

               - regeneráciu PS               94,92   

KZ k 31.12.2020 541,48 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020  v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 3334391,69 3695037,37 
Neobežný majetok spolu 2990439,86 3354545,57 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 9100,00 
Dlhodobý hmotný majetok 2838112,97 3193118,68 
Dlhodobý finančný majetok 152326,89 152326,89 
Obežný majetok spolu 203860,96 340491,80 
z toho :   
Zásoby 0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 69930,21 82825,60 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  1672,16 13326,46 
Finančné účty  132258,59 244339,74 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  0,00 0,00 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 3194300,82 3695037,37 
Vlastné imanie  1124995,64 1393315,25 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  1124995,64 1393315,25 
Záväzky 614809,11 968248,95 
z toho :   
Rezervy  1200,00 2225,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 40119,09 108118,51 
Dlhodobé záväzky 490946,84 577994,69 
Krátkodobé záväzky 55435,18 83257,72 
Bankové úvery a výpomoci 27108,00 196653,03 
Časové rozlíšenie 1454496,07 1333473,17 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 
 

Stav záväzkov k 31.12.2020    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2020 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 66136,58 66136,58 0,00 

- zamestnancom 541,48 541,48 0,00 

- štátnemu rozpočtu 108118,51 108118,51 0,00 

- bankám 196653,03 196653,03 0,00 

- štátnym fondom 563527,71 563527,71 0,00 

- ostatné záväzky 31046,64 31046,64 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2020 966023,95 966023,95 0,00 
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Stav úverov k 31.12.2020  

 
Veriteľ Účel Výška poskyt. úveru Zostatok úveru /istiny/ 

31.12.2020 

ŠFRB Výstavba bytového 

domu 10 bj 

195478,99 111283,57 

ŠFRB Výstavba bytového 

domu 14 bj  

494000,00 452244,14 

VÚB, a. s.  Tech. vybavenosť 

bytový dom 14 bj 

72108,00 12108,00 

VÚB, a. s.  Zvýš. energet. hospod. 

budovy OcÚ  

399776,30 103894,81 

VÚB, a. s.  Zvýš. energet. hospod. 

budovy OcÚ  

55674,22 55674,22 

 

Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o úvere v rámci projektu „Zvýšenie energetickej 

hospodárnosti budovy OcÚ“. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2023, splátky istiny 

a úrokov sú mesačné.  

 

Dodržiavanie pravidiel používania 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 bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

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 roku obci z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 

prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 

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

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

z toho::  

 

- skutočné bežné príjmy obce  1024172,98 

- skutočné bežné príjmy RO  66097,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019* 1090269,98 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:  

- zostatok istiny z bankových úverov 67782,22 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 24976,00 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 103894,81 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 563527,71 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 760180,74 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 563527,71 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 103894,81 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 667422,52 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020** 92758,22 

 
Zostatok istiny k 31.12.2020** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

92758,22 1090269,98 8,51% 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
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b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

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

z toho:  

 

- skutočné bežné príjmy obce  1024172,98 

- skutočné bežné príjmy RO  66097,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 1090269,98 

  

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 6790,10 

- dotácie zo ŠR 428483,79 

- účelovo určené peňažné dary  800,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019 436073,89 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019* 654196,09 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821005 17338,32 

- 651002 1004,90 

- 651004 9876,83 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** 28220,05 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2020** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

28220,05 654196,09 4,31% 

 

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

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2020 
 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie. 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. za rok 2020 
 

Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2014 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  

/ bežné výdavky/ na faktúry SFZ, športové 

vybavenie, finančné výdavky na prípravu mužstiev, 

prevádzkové náklady 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

TJ Partizán Súľov – Hradná  5400,00 4900,00 500,00 

 

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 2/2014 

o dotáciách. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti za rok 2020 

 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.  

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov za rok 2020 voči: 

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 
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c) rozpočtom 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 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: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
Rozpočtová organizácia 

Základná škola s materskou 

školou Súľov - Hradná 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Prostriedky zriaďovateľa 246716,02 229364,13 17351,89 

Vlastné príjmy  27979,90 25731,69 2248,21 

SPOLU 274695,92 255096,82 19600,10 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Dotácia ŠR – prenesený 

výkon r. 2020 

429442,00 379161,90 50280,10 

Dotácia ÚPSVR r. 2020 38924,88 31397,28 7527,60 

SPOLU 468366,88 410559,18 57807,70 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : Suma  

poskytnutýc

h 

finančných 

prostriedko

v  

 

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

DPO SR Tech.mat.vybavenie DPO Súľov 1400,00      1400,00 0,00 

DPO SR  Tech.mat.vybavenie DPO Hradná 3000,00 3000,00 0,00 

OÚ ZA Normatívne FP ZŠ s MŠ 424037,00 374176,20 49860,80 

OÚ ZA Vzdelávacie poukazy FP ZŠ s MŠ 4051,00 4051,00 0,00 

ÚPSVR ZA Stravné  22647,60 15120,00 7527,60 

ÚPSVR ZA Podpora plnenia si školských povinností 

FP ZŠ s MŠ 

33,20 33,20 0,00 

OÚ ZA Dopravné FP ZŠ s MŠ 5405,00 4985,70 419,30 

OÚ ZA  Škol. potreby pre žiakov zo soc. znevýhod.  

prostredia FP ZŠ s MŠ 

150,00 150,00 0,00 

OÚ ZA FP pre 5 – ročné deti MŠ FP ZŠ s MŠ 2781,00 2781,00 0,00 

OÚ ZA  FP na výdavky spojené s úkonmi pri    
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zabezpečovaní sčítania DBO 2648,00 2648,00 0,00 

MDVRR SR Pren.výkon štát.správy–stavebný poriadok  1407,34 1407,34 0,00 

OÚ ZA Pren.výkon štát.správy-matrika 2407,58 2407,58 0,00 

OÚ ZA Pren.výkon štát.správy - REGOB 318,12 318,12 0,00 

MDVRR SR Pren.výkon štát.správy – úsek dopravy  41,64 41,64 0,00 

OÚ ZA  Pren.výkon štát.správy-starost. o živ.prost. 91,57 91,57 0,00 

OÚ ZA  Príspevok na učebnice FP ZŠ S MŠ 3096,00 3096,00 0,00 

OÚ ZA  Voľby do NRSR 1400,23 1400,23 0,00 

MV SR  Pren.výkon štát.správy – reg. adries  27,60 27,60 0,00 

OÚ ZA  Škola v prírode  FP ZŠ s MŠ  5300,00 5300,00 0,00 

ÚPSVR ZA Príspevok na úhradu nákladov CHD  1798,14 1798,14 0,00 

ÚPSVR ZA  Podpora vytvárania pracovných miest  2260,88 2260,88 0,00 

OÚ ZA Náhrada za obmedzenie bežného obhosp. 

na lesných pozemkoch  

 

4760,00 

 

4760,00 

 

0,00 

MV SR  Príspevok na úhradu výdavkov na 

záchranné práce počas vyhlásenia mimor. 

situácie COVID 19 

 

 

4524,92 

 

 

4524,92 

 

 

0,00 

OU ZA Príspevok na kompenzáciu výdavkov 

súvisiacich s ochorením COVID 19 

 

9240,00 

 

9240,00 

 

0,00 

ÚPSVR ZA Príspevok na udržanie zamestnanosti MŠ 21255,47 21255,47 0,00 

ÚPSVR ZA Príspevok na mzdy pomocnej sile 

v školskej jedálni  

 

5624,32 

 

5624,32 

 

0,00 

MŠVVŠ SR Zlepšenie vybavenosti škol. jedálne  5000,00 5000,00 5000,00 

MŽP SR Obecná kompostáreň BRO do 100 t 45310,81 45310,81 45310,81 

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
 

Obec  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Obec Jablonové  5041,50 5041,50 0,00 

Obec Jablonové  615,27 615,27 0,00 

 

 

 

 

 

 

 


