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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 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 na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 76/2019
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
prvá zmena schválená dňa 04.03.2020 uznesením č. 85/2020
druhá zmena schválená dňa 03.06.2020 uznesením č. 97/2020
tretia zmena schválená dňa 03.09.2020 uznesením č. 108/2020
štvrtá zmena schválená dňa 15.12.2020 uznesením č. 125/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
305150

Rozpočet
po poslednej
zmene
578552

305150
0
0
305150

441060
20000
117492
578552

299790
3000
2 360
0

429500
146692
2360
0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Rozpočet po zmenách
na rok 2020
578552

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

578523,03

99,99

Z rozpočtovaných celkových príjmov 578 552 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
578 523,03 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet po zmenách
na rok 2020
441 060

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

441041,61

100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 441 060 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
441 041,60 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
a) Daňové príjmy
Rozpočet po zmenách
na rok 2020
266 250

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

273 426,36

102,70

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 180 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 180 006,09 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 79400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 86644,36 EUR, čo
109,1% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8711,63 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 77347,20 EUR a dane z bytov boli v sume 585,53 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 39 483,66 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 630 EUR, čo je 78,80 %
plnenie. Nedoplatky k 31.12.2020 obec eviduje na dani za psa v sume 30 EUR.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 35,00 EUR, čo je 70 %
plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 6000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6110,91 EUR, čo je
101,80 % plnenie. Nedoplatky k 31.12.2020 obec eviduje na dani za komunálny odpad v sume
687,06 EUR.
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b) Nedaňové príjmy:
Rozpočet po zmenách
na rok 2020
53410,00

Skutočnosť k 31.12.2020
50402,18

% plnenia
94,40

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1352 EUR, čo je 112,70
% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1200 EUR a
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 40 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 4100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4321,09 EUR, čo je
108,03 % plnenie. Patria sem príjmy z odvodov hazardných hier, poplatok za porušenie
predpisov, poplatok za tovary a služby, poplatok za školské zariadenia, poplatok za stravné.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 3100 EUR bo skutočný príjem 3100,11 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Prevažnú časť tvorili príjmy z vratiek.
c) Granty a transfery
Rozpočet po zmenách
na rok 2020
121400

Skutočnosť k 31.12.2020
117213,07

% plnenia
96,60

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov v sume 121400 EUR, bol skutočný príjem vo výške
117213,07 EUR, čo predstavuje 96,60 % plnenie.
Poskytovateľ
Obvodný úrad

Účelové určenie grantov a
transferov
Matrika

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
4018,51
36101,00

Okresný úrad – školstvo
Okresný úrad – školstvo

Základná škola
Vzdelávacie poukazy

403,00

Okresný úrad - školstvo

Učebné pomôcky – SZP

300,00

Okresný úrad pre ŽP

Starostlivosť o ŽP

47,69

Okresný úrad pre CD

Pozemné komunikácie

21,69

Obvodný úrad

REGOB

Obvodný úrad

Register adries

UPSVaR

Hmotná núdza na stravu

3326,40

UPSVaR

Učebné pomôcky – HN

535,00

Okresný úrad – škol.ú.

Materská škola

811,00

165,66
18,00
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910,48

Obvodný úrad

Voľby

UPSVaR

Pracovníci

49358,52

Úrad vlády SR

Viacmiestny automobil

20 000,00

UPSVaR

Osobitný príjemca

Štatistický úrad SR

SODB

1848,00

Sociálna poisťovňa

Refundácia odvodov za 04/2020

4640,03

UPSVaR

Príspevok na mzdy MŠ

Okresný úrad

Covid – 19

298,79

10999,51
409,79

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet po zmenách
na rok 2020
20 000

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

20000

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 20000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
20 000 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet po zmenách
na rok 2020
117 492

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

117 481,42

100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 117 492 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
117 481,42 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Rozpočet po zmenách
na rok 2020
578552

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

563640,20

97,40

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 578552 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 563640,20 EUR, čo predstavuje 97,10 % čerpanie.

k 31.12.2020
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1. Bežné výdavky
Rozpočet po zmenách
na rok 2020
429500

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

417081,81

97,10

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 429500 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 417081,81 EUR, čo predstavuje 97,10 % čerpanie.

k 31.12.2020

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 204512 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 201124,36 EUR,
čo je 98,30 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, pracovníkov
Materskej školy bez právnej subjektivity a Základnej školy bez právnej subjektivity,
pracovníkov UPSVaR.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 75328 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 72654,70 EUR, čo je
96,50 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 143195 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 137039,66 EUR,
čo je 95,700 % 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.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet po zmenách
na rok 2020
146692

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

146558,39

99,90

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 146692 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 146558,39 EUR, čo predstavuje 99,90 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Garáž pre hasičské autá
Z rozpočtovaných 30 000 bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 6631,18 €, čo predstavuje
22,10 % čerpanie.
b) Hájik - oplotenie
Z rozpočtovaných 25 000 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 20430,73 €, čo
predstavuje 81,72 % čerpanie.
c, Dobudovanie detského dopravného ihriska
Z rozpočtovaných 23 000 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 15000 €, čo
predstavuje 65,22 % čerpanie.
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3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet po zmenách
na rok 2020
2360

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

0

0

Z rozpočtovaných 2360 EUR na splácanie istiny z prijatého úveru bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2020 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
441 041,61
417 081,81
23 959,80
20 000,00
146 558,39
-126 558,39
-102 598,59
-3 746,45
-106 345,04
117 481,42
0,00
117 481,42
578 523,03
563 640,20
14 882,83
-3 746,45
11 136,38

SCHODOK rozpočtu v sume 102 598,59 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, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 3 746,45 EUR bol v rozpočtovom roku
2020 krytý :
- z finančných operácií v sume
106 345,04 EUR.
Schodok rozpočtu 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 - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 859,20 EUR, a to na :
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 859,20 €,
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b) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti podľa zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v sume 2 887,25 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 117 481,42 EUR:
-

bol použitý na krytie upraveného schodku rozpočtu v sume
navrhujeme na tvorbu rezervného fondu v sume

106 345,04 EUR,
11 136,38 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
11 136,38 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
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
7833,33

7 306,00
527,33

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis obce č. 1/2012
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel
Úbytky - závodné stravovanie
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
862,00
1620,93
1065,80
1417,13
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
A K T Í V A netto
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Majetok spolu

1423742,91

1402695,53

Neobežný majetok spolu

1306591,27

1378550,95

Dlhodobý hmotný majetok

1203367,27

1275326,95

Dlhodobý finančný majetok

103 224,00

103 224,00

Obežný majetok spolu

116350,83

22716,79

61,48

0,00

4946,64

2901,80

111342,71

19814,99

800,81

1427,79

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

P A S Í V A netto
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

1423742,91

1402695,53

764553,83

728928,91

Výsledok hospodárenia

764553,83

728928,91

Záväzky

142357,43

40683,82

540,00

540,00

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
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Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

862,00

1417,13

35914,34

28790,69

0

9936

516831,65

633082,80

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:
Druh záväzku voči:
Dodávateľom
Zamestnancom
Poisťovniam
Daňovému úradu
Rezervy
Soc. fond
Prijaté preddavky
Iné záväzky

Záväzky
celkom
k 31.12.2020 v EUR
12585,48
11598,85
7206,53
1436,10
540,00
1417,13
4331,71
80,00

Z
toho
splatnosti
12585,48
11598,85
7206,53
1436,10
540,00
1417,13
4331,71
80,00

v lehote Z toho po lehote
splatnosti
0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov a návratných finančných výpomocí k 31.12.2020
Obec v roku 2020 prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR v sume 9936,00 € na výkon
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 s lehotou splatnosti v rokoch 20242027.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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. 2/2014 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Žiadateľ dotácie
-1-

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Futbalový klub Buzitka - bežné výdavky

4 000,00 €

4 000,00 €

0

OZ Dubkáčik Buzitka – bežné výdavky

1 000,00 €

1 000,00 €

0

11

10. Podnikateľská činnosť
Obec vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, prevádzkuje
jedáleň. V roku 2020 vykázala obec zisk z podnikateľskej činnosti pred zdanenením v sume
4522,56 EUR.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

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

Obec nemá zriadenú ani založenú žiadnu právnickú osobu.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Obvodný úrad

Účelové určenie grantu,
transferu
- bežné výdavky
-2Matrika

Suma
Suma
poskytnutých
použitých
finančných
finančných
prostriedkov prostriedkov
-3-44018,51
4018,51

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )
-50

36101,00

36101,00

0

Vzdelávacie poukazy

403,00

403,00

0

Okresný úrad – o.školstva

Učebné pomôcky – SZP

300,00

300,00

0

Okresný úrad pre ŽP

Starostlivosť o ŽP

47,69

47,69

0

Okresný úrad pre CD

Pozemné komunikácie

21,69

21,69

0

Obvodný úrad

REGOB

165,66

165,66

0

Obvodný úrad

Register adries

18,00

18,00

0

UPSVaR

Hmotná núdza na stravu

3326,40

3326,40

0

Okresný úrad – školský ú.

Materská škola

811,00

811,00

0

Obvodný úrad

Voľby

910,48

910,48

0

Okresný úrad – o.školstva
Okresný úrad – o.školstva

Základná škola
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49358,52

49358,52

0

20000

20000

0

3000,00

3000,00

0

298,79

298,79

0

SODB

1848,00

1848,00

0

Refundácia odvodov za

4640,03

4640,03

0

10999,51

10999,51

0

409,79

409,79

0

UPSVaR

Pracovníci

Úrad vlády SR

Viacmiestny automobil

Ministerstvo vnútra

DHZ

UPSVaR

Osobitný príjemca

Štatistický úrad SR
Sociálna poisťovňa

04/2020

UPSVaR

Príspevok na mzdy MŠ

Okresný úrad

Covid-19

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s inými obcami
V Buzitke dňa

Vypracovala:
Veronika Takácsová
ekonómka obce

Predkladá:
Miroslav Malatinec
starosta obce
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Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo
v Buzitke

-

berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za
rok 2020.

-

schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad

-

potvrdzuje krytie schodku rozpočtu z finančných operácií v sume 106 345,04 EUR,

-

schvaľuje tvorbu rezervného fondu v sume 11 136,38 EUR.
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