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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  vyrovnaný. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 6. 12. 2019 uznesením č. 62–6/12-
2019 
 
Rozpočet bol zmenený pätnásťkrát: 
 
Por. číslo 

rozp. 
opatrenia 

Dátum 
zmeny 

rozpočtovým 
opatrením 

Rozpočtové 
opatrenie 

V súlade s § 14, 
ods. 2 písm.  
a) / b) / c)/ d) 

Zmena 
rozpočtu 

v príjmoch 
v € 

Zmena 
rozpočtu vo 
výdavkoch 

v € 

Dátum 
nahratia do 
RISSAM 

1.  1.3.2020 b) , c) +7.719,– +7.719,99 25.2.2016 
2.  1.3.2020 a) -2.039,– 

+2.039,– 
-2.000,– 
+2.000,– 

21.3.2016 

3.  1.5.2020 b), c) +13.665,–  19.6.2020 
4.  1.5.2020 a)  -5.435,– 

+5.435,– 
19. 6. 2020 

5.  1.6.2020 b), c) +3.276,–  20. 7. 2020 
6.  1.6.2020 a)  -6.781,– 

6.781,– 
20. 7. 2020 

7.  1.7.2020 a)  -4.360,– 
+4.360,– 

20.8.2020 

8.  1.8.2020 b), c) +14.400,–  23.9.2020 
9.  1.8.2020 a)  -11.804,– 

+11.804,– 
23.9.2020 

10.  1.9.2020 a) -1.070,– 
+1.070,– 

-18.577,– 
+18.577,– 

15.10.2020 

11.  1.9.2020 b),c) +13.813,– +7.3717,– 15. 10.2020 
12.  1.10.2020 b), c) -5.000,– 

+5.000,– 
-18.726,–
+18.726,– 

26.11.2020 

13.  1.10.2020 a) +10.986,–  26.11.2020 
14.  1.12.2020 b) c) +14.397,– 18.650,– 1. 2.2021 
15.  1.12.2020 a)  1.214,– 1. 2.2021 

 
 
Všetky zmeny rozpočtu boli vykonané na základe uznesenia 52-14/11-2008 (oprávnenie starostu 
obce) 
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Rozpočet obce k 31.12.2020  

 
 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 
Príjmy celkom 300.066,– 386.422,– 
z toho :   
Bežné príjmy 291.666,– 321.592,– 
Kapitálové príjmy 0,-- 12.479,– 
Finančné príjmy 8.400,– 52.351,– 
Príjmy RO s právnou subjektivitou Nie sú zriadené Nie sú zriadené 
Výdavky celkom 300.066,– 333.752,– 
z toho :   
Bežné výdavky 272.066,– 273.280,– 
Kapitálové výdavky 0,– 32.122,– 
Finančné výdavky 28.000,– 28.350,– 
Výdavky RO s právnou subjektivitou Nie sú zriadené Nie sú zriadené 
Rozpočtové hospodárenie obce 0,-- 52.670,– 

 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020  
 
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

386.422,– 384.218,59 95,79 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 386.422,– EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 
384.218,59 EUR, čo predstavuje  95,79 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

321.592,– 319.401,82 99,32 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 321.592,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 
319.401,82 EUR, čo predstavuje  99,32 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

236.905,– 235.440,54 99,38 
 
Položka 110 - Dane z príjmov a kap. majetku  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 199.000,-- EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 198.973,46 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 99,99 %.  
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Položka 120 – Dane z majetku 
 Rozpočet Plnenie % plnenia 
Daň z pozemkov 21.000,– 20.708,42 98,61 
Daň zo stavieb 8.000,– 7.961,36 99,52 
Daň z bytov 90,– 78,04 86,71 
 29.090,– 28.747,82 98,82 
 
Položka 130 – Dane za tovary a služby 
 Rozpočet Plnenie % plnenia 
Daň za psa 900,– 680,90 75,66 
Daň za nevýherné prístroje 15,– 4,59  30,60 
Daň za ubytovanie 2.000,– 1.415,80  70,79 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 5.900,– 5.617,97 95,22 
 8.815,– 7.719,26 87,57 
 
b) nedaňové príjmy:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

48.461,– 47.853,33 98,75 
 
Položka 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
 Rozpočet Plnenie % plnenia 
Dividendy 106,– 105,70 99,72 
Z prenajatých pozemkov 1,– 1,– 100,00 
Z prenajatých budov, priestorov a objektov  - bytovky... 32.100,– 32.406,64 100,96 
 32.207,– 32.513,34 100,95 
 
Položka 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky 
 Rozpočet Plnenie % plnenia 
Ostatné poplatky – napr. správne 2.000,– 1.802,93 90,15 
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 1.500,– 705,12 47,01 
Za školy a školské zariadenia   1.490,– 1.296,– 86,98 
Za stravné (deti MŠ v ŠJ) 2.510,– 2.505,27 99,81 
Za odber podzemnej vody 7.200,– 7.532,62 104,62 
 14.700,– 13.841,94 94,16 
 
Položka 240 – Úroky  
 Rozpočet Plnenie % plnenia 
Z vkladov 60,– 6,69 11,15 
 60,- 6,69 11,15 
 
Položka 290 – Iné nedaňové príjmy 
 Rozpočet Plnenie % plnenia 
Z dobropisov – preplatok el. energie Ocú 280,– 277,36 99,06 
 280,– 277,36 99,06 
 
c) Tuzemské bežné granty a transfery 
 
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

37.440,– 37.321,95 99,68 
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Z rozpočtovaných grantov a transferov 37.440,– EUR bol skutočný príjem vo výške 37.321,95 
EUR, čo predstavuje 99,68 % plnenie. 
 
Položka 310 – Tuzemské bežné granty a transfery 
 Rozpočet Plnenie % 

plnenia 
Zo ŠR okrem preneseného výkonu ŠS – ŠOBD, MŠ 35.070,– 32.986,10 94,06 
Zo štátneho účelového fondu – Príspevok na separovaný zber 670,– 667,35 99,60 
Z rozpočtu obce – réžia ŠJ 300,– 206,90 68,97 
Zo ŠR na prenesený výkon ŠS- SÚ, REGOB, RA... 1.400,– 3.461,60 247,26 
 37.440,– 37.321,95 99,68 
 
Prijaté granty a transfery 
 
Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 

transferov 
Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  
Štatistický úrad SR SOBD 2021 2.360,– 
ÚPSVaR Spišská Nová Ves Dotácia na stravu ŠJ 604,80 
Ministerstvo dopravy a výstavby 
SR 

Prenesený výkon ŠS – úsek CDaPK 24,28 

Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon ŠS – úsek ŽP 53,40 
ÚPSVaR AČ §52 776,93 
DHZ Bratislava Bežné výdavky pre požiarnikov 1.400,– 
Ministerstvo vnútra SR Sklad hasičskej techniky a náradia 11.264,06 
Ministerstvo dopravy a výstavby 
SR 

Prenesený výkon ŠS – úsek SÚ 820,46 

Ministerstvo vnútra SR Odmena skladníka CO 119,99 
Okresný úrad odbor školstva 
Košice 

Na predškolské deti MŠ 463,– 

Okresný úrad SNV Voľby NR SR 1.693,64 
Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon ŠS na úseku EO 185,46 
Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon ŠS na úseku RA 18,– 
ÚPSVaR Spišská Nová Ves § 54 – za pracovné miesto 11.672,34 
Okresný úrad odbor KR SNV COVID 19 8.601,34 
Environmentálny fond Bratislava Príspevok na separovaný zber 667,35 

 
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 
COVID – 19: 
 
Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 

transferov 
Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  
Okresný úrad odbor KR SNV COVID 19 8.601,34 

 
Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémoiou ochorenia 
COVID-19: 

- I. vlna ochorenia v čase od marec 2020 do august 2020 – nákup ochranných rúšok pre 
obyvateľov obce, ochranných jednorázových rukavíc, ochranných oblekov, 
dezinfekčných prostriedkov 

- I. a II. celoplošné testovanie v mesiaci november 2020 – nákup ochranných prostriedkov, 
dezinfekčných prostriedkov, rukavíc, náklady na dobrovoľníkov, náklady na 
zdravotníkov a stravu. 

 
2. Kapitálové príjmy:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

12.479,– 12.478,06 99,99 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 12.479,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 
v sume 12.478,06 EUR, čo predstavuje  99,99 % plnenie.  
 
Položka 230 – Kapitálové príjmy 
 Rozpočet Plnenie % 

plnenia 
Z predaja pozemkov 1.214,– 1.214,– 100 
 1.214,– 1.214,– 100 
 
Položka 320 – Tuzemské granty a transfery 
 Rozpočet Plnenie % 

plnenia 
Zo štátneho rozpočtu – Sklad hasičskej techniky a náradia – 
Ministerstvo vnútra SR 

11.265,– 11.264,06 99,99 

 11.265,– 11.264,06 99,99 
 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

52.351,– 52.338,71 99,98 
 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 52.351,– EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2020 v sume 52.338,71 EUR, čo predstavuje  99,98 % plnenie.  
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Položka 45 – Príjmy z ostatných finančných operácií 
 Rozpočet Plnenie % 

plnenia 
Prostriedky z prechádzajúcich rokov – nevyčerpané 
prostriedky z minulých rokov zo ŠR (kamery, oprava 
požiarnej zbrojnice, fond opráv, sociálny fond...) 

20.141,– 20.134,06 99,97 

Prostriedky z rezervného fondu – favarijný stav mosta na 
Štacióne, vlastný vklad – doplnenie kamerového systému 
a oprava požiarnej zbrojnice, obstaranie projektovej 
dokumentácie a energetického auditu pre investičnú akciu: 
výmena tepelných zdrojov na vykurovanie v MŠ 
Konkrétne použitie rezervného fondu s uznesenia OZ je 
uvedené v 

20.666,– 20.664,17 99,99 

Prijaté finančné zábezpeky na nájomné byty 555,– 554,48 99,91 
 41.362,– 41.352,71 98,64 
 
Položka 510 – Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 
 Rozpočet Plnenie % 

plnenia 
Ostatné úvery dlhodobé 10.989,– 10.986,– 99,97 
 10.989,– 10.986,– 99,97 
  
V roku 2020 bola prijatá 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 10.986,– EUR schválená obecným 
zastupiteľstvom dňa 11. 9. 2020, číslo uznesenia 35-11/9-2020. 
 
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2020 obsahovú náplň. 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

333.752,– 319.691,19 95,79 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 333.752,-- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 319.691,19 EUR, čo predstavuje  95,79% čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  

 
 Schválený rozpočet na 
rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

273.280,– 260.109,61 95,18 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 273.280,– EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 260.109,61 EUR, čo predstavuje  95,79  % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
 
Položka 610 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 103.243,-- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 
101.409,05 EUR, čo je 98,22. % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce,  
pracovníkov OcÚ, stavebného úradu, zamestnancov Materskej školy, školskej jedálne aj 
hlavného kontrolóra, patrí sem aj odstupné vyplatené zamestnancovi. 
 
Položka 620- Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 39.214,–,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 
38.423,74 EUR, čo je 97,98 % čerpanie.  
Položka 630  - Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 111.571,–,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 
103.326,09 EUR, čo je 92,61 % 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. 
Položka 640 - Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov 8.452,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 7.073,94 
EUR, čo predstavuje 83,70 % čerpanie. 
Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19. 
Dotácie boli krátené. 
Položka 650 - Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami 
a návratnými     finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných výdavkov 10.800,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 
9.876,79 EUR, čo predstavuje 91,45 % čerpanie.  
 
2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

32.122,– 32.056,36 99,80 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 32.122,-- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 32.056,36 EUR, čo predstavuje  99,800 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu.  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Obnova hasičskej zbrojnice Hnilčík – rekonštrukcia, modernizácia 
Z rozpočtovaných  20.622,–,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 20.621,21 
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  
b) Doplnenie kamerového systému 
Z rozpočtovaných  6.600,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 6.535,15 EUR, 
čo predstavuje 99,020 % čerpanie.  
c)Obstaranie projektu a energetického auditu k žiadosti: Výmena zdrojov tepla 
a vykurovacej sústavy objektu MŠ Hnilčík 
Z rozpočtovaných 4.900,– EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31. 12. 2020 4.900,– EUR, čo 
predstavuje 100% čerpanie. 
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3. Výdavkové finančné operácie  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

28.350,– 27.525,22 97,09 
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 28.350,– EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2020 v sume 27.525,22 EUR, čo predstavuje   97,09% čerpanie na splátku úverov zo 
ŠFRB a PRIMA banky. 
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 
Záverečného účtu.  
 
4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
      Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2020 obsahovú náplň. 
 
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
   

 
Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 319.401,82
z toho : bežné príjmy obce  319.401,82
             bežné príjmy RO 0,00

Bežné výdavky spolu 260.109,61
z toho : bežné výdavky  obce  260.109,61
             bežné výdavky  RO 0,00

Bežný rozpočet +59.292,21
Kapitálové  príjmy spolu 12.478,06
z toho : kapitálové  príjmy obce  12.478,06
             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 32.056,36
z toho : kapitálové  výdavky  obce  32.056,36
             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet  -19.578,30
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu +39.713,91
Vylúčenie z prebytku/ -18.239,24
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 0,00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +21.474,67
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  52.338,71

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 27.525,22

Rozdiel finančných operácií +24.813,49
PRÍJMY SPOLU   384.218,59 
VÝDAVKY SPOLU 319.691,19 
Hospodárenie obce  64.527,40 
Vylúčenie z prebytku HČ -18.239,24 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 

 

Upravené hospodárenie obce 46.288,16 
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     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  4.894,75 EUR, a to na :  

 
SOBD 2021 – zostatok 562,– EUR 
Údržbár - §54 – zostatok 4.014,75 EUR 
Dotácia na stravu ŠJ 318,– EUR 

 
 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 
predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 11.264,06 EUR, a to na : 
 
Sklad hasičskej techniky a príslušenstva 11.264,06 EUR 

 
c) 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 64,15 EUR,  
 
Preplatky na strave v ŠJ 64,15 EUR 
 

d) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. 
v sume 1.181,39 EUR, 

 
 Tvorba 2020 Použité 2020 Vylúčiť 
8 b.j. 652,44 EUR 377,41 EUR 275,03 EUR 
10 b.j. 523,20 EUR 0,– 523,20 EUR 
8 b.j. II. 383,16 EUR 0,– 383,16 EUR 

-  
e) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom 

fonde (len v prípade, ak obec, RO nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) 
v sume         834,89 EUR, 

 
 Tvorba 2020 Použité 2020 Vylúčiť 
Ocú 616,67 EUR 0 616,67 EUR 
MŠ 268,90 EUR 50,68 EUR 218,22 EUR 

 
Prebytok rozpočtu v sume 39.713,91 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 18.239,24 EUR  navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu 21.474,67 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 24.813,49  EUR, navrhujeme použiť na : 
 

- tvorbu rezervného fondu                              24.813,49 EUR  
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo 
výške 46.288,16 EUR.  
               
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 
 
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 64.314,08 
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok  15.709,20 
                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,-- 

                - z finančných operácií 0,-- 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- Uznesenie OZ č. 35-11/9-2020 – obnova hasičskej 
zbrojnice    

-7.720,– 

- uznesenie OZ č. 25-7/8-2020 – výmena zdrojov tepla 
MŠ -  projekt a energetický audit   

- 4.900,– 

- Uznesenie OZ č. 25-7/8-2020 – doplnenie 
kamerového systému 

-1.535,15 

- Uznesenie OZ č. 43-30/10-2020 – oprava 
havarijného stavu mosta Štación 

- 6.509,02 

               - krytie schodku rozpočtu 0,-- 
               - ostatné úbytky  0,-- 
KZ k 31.12.2020 59.359,11 

 
Peňažný fond 
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p., 
o ktorého použití rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
 
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 vyššieho stupňa. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2020 745,29 
Prírastky - povinný prídel -       1 %                    843,37 
               - nepovinný prídel -   0,05  %                      42,20 
               - ostatné prírastky 0,--    
Úbytky   - závodné stravovanie                     671,– 
               - regeneráciu PS, dopravu               80,98 
               - dopravné                           0,--  
               - ostatné úbytky                                               0,--   
KZ k 31.12.2020 878,88 
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Fond prevádzky, údržby a opráv  
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. 
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade 
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. 
              
Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 
ZS k 1.1.2020 2.311,50 
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

1.558,80     

Úbytky   - použitie fondu : 
- na opravu a údržbu obecného majetku – 

nájomných bytov 

1.104,01 

KZ k 31.12.2020 2.206,08 
 
Fond rozvoja bývania  
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p.. 

 
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 1.570.786,10 1.566.861,06 
Neobežný majetok spolu 1.454.896,98 1.426.942,68 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,-- 0,-- 
Dlhodobý hmotný majetok 1.384.733,32 1.356.779,02 
Dlhodobý finančný majetok 70.163,66 70.163,66 
Obežný majetok spolu  114.444,64 138.412,94 
z toho :   
Zásoby 220,75 206,32 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 300,-- 0,-- 
Dlhodobé pohľadávky 0,-- 0,-- 
Krátkodobé pohľadávky  6.422,79 5.984,66 
Finančné účty  107.501,10 132.221,96 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,-- 0,-- 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,-- 0,-- 
Časové rozlíšenie  1.444,48 1.505,44 
 

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 1.570.786,10 1.566.861,06 
Vlastné imanie  352.626,65 351.625,91 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,-- 0,-- 
Fondy 0,-- 0,-- 
Výsledok hospodárenia  352.626,65 351.625,91 
Záväzky 470.524,73 481.464,51 
z toho :   
Rezervy  1.025,11 1.047,49 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 16.306,55 15.813,57 
Dlhodobé záväzky 383.028,52 363.290,46 
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Krátkodobé záväzky 41.054,55 68.836,99 
Bankové úvery a výpomoci 29.110,-- 32.476 
Časové rozlíšenie 747.634,72 733.770,64 
 
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 34.978,11 34.978,11  
- Zamestnancom 7.462,53 7.462,53  
- poisťovniam  4.980,50 4.980,50  
- daňovému úradu 1.195,04 1.195,04  
- štátnemu rozpočtu 15.813,57 15.813,57  
- bankám 21.490,– 21.490,–  
- štátnym fondom 375.021,23 375.021,23  
- ostatné záväzky 11.313,94 11.313,94  

Záväzky spolu k 31.12.2020 481.464,51 481.464,51 0,-- 

 
Stav úverov k 31.12.2020  

 
Veriteľ  

 
Účel 

Výška 
poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 
istiny  

za rok 2020 

Ročná splátka 
úrokov  

za rok 2020 

Zostatok 
úveru (istiny) 
k 31.12.2020 

Rok 
splatnosti 

 
ŠFRB Nájomné byty 

10 b.j 
152.725,22 5.409,02 4.004,46 86.937,76 2032 

ŠFRB Nájomné byty 8 
b.j. 

135.796,32 4.792,88 3.078,81 75.347,79 2032 

ŠFRB Nájomné byty 8 
b. j. II 

293.535,-- 9.882,91 2.210,79 212.735,68 2040 

PRIMA 
BANKA 

Komunálne 
vozidlo 
GAZella 

38.000,-- 7.620,-- 572,32 21.490,– 2023 

 
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu o úvere.  
Obec prijala v roku 2020 návratné zdroje financovania od Ministerstva financií SR na 
kompenzáciu výpadku Dane z príjmov FO z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej 
pandémiou COVID-19 
 
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.  
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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::  

280.434,76 

- skutočné bežné príjmy obce  280.434,76 
- skutočné bežné príjmy RO  0,-- 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 280.434,76 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:  

- zostatok istiny z bankových úverov 21.490,– 
- zostatok istiny z pôžičiek 0,-- 
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 10.986,– 
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,-- 
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,-- 
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 375.021,23 
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,-- 
- zostatok istiny z ........ 0,-- 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 407.497,23 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 375.021,23 
- z úveru z Environmentálneho fondu 0,-- 
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,-- 
- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 375.021,23 
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020 32.476,– 

 
Zostatok istiny k 31.12.2020 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019 
§ 17 ods.6 písm. a) 

 
32.476,– 280.434,76 11,581 % 

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

280.434,76 

- skutočné bežné príjmy obce  280.434,76 
- skutočné bežné príjmy RO  0,-- 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 280.434,76 
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 1.012,81 
- dotácie zo ŠR – voľby, na stravu v ŠJ, vojnové hroby 3.713,16 
- dotácie z ÚPSVaR - §52,54 5.565,39 
- dotácia z MV SR – odmena skladníka CO 107,60 
- dotácia z DPO Bratislava 1.400,-- 
- dotácia na OÚ Košice – predškolské deti 285,– 
- príjmy z náhradnej výsadby drevín 0,-- 
- účelovo určené peňažné dary  1.000,– 
- dotácie zo zahraničia 0,-- 
- dotácie z Eurofondov  0,-- 

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019 13.083,96 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019* 267.350,80 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004 0,-- 
- 821005 7.620,-- 
- 821007 19.563,90 
- 821009 0,-- 
- 651002 582,73 
- 651003 9.294,06 
- 651004 0,-- 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** 37.060,69 
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Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2020** 

Skutočné upravené bežné príjmy 
k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

37.060,69 267.350,80 13,862 

 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
 
8. Údaje o hospodárení 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. 3/2015 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  .... 

- 1 - 

Suma 
poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - 
stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 

Obecný športový klub Hnilčík – bežné výdavky 
- na športovú činnosť futbalového klubu 

1.652,26 EUR 1.652,26 EUR  
 
 
 

0,-- 
CVČ  Spišská Nová Ves – bežné výdavky  

- na záujmovú činnosť detí s trvalým 
pobytom v obci 

436,70 EUR 436,70 EUR  
 

0,-- 
EUROBUS Košice – bežné výdavky 

- dotácia na vybrané autobusové spoje 

 
398,28 EUR 

 
398,28 EUR 

 
 

0,-- 
 
K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2015 
o dotáciách.  

 
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec nepodniká . 
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) 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, 
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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 Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2020 obsahovú náplň. 
 
- 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 - 

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2020 obsahovú náplň. 
 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

 
- prostriedky zriaďovateľa  

 
 

Príspevková organizácia 
Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2020 obsahovú náplň. 
 
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Príspevková organizácia 
Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2020 obsahovú náplň. 
 
- prostriedky vlastné 

 
 

Príspevková organizácia 
 

Vlastné finančné 
prostriedky 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2020 obsahovú náplň. 
 
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 
 

 
Právnická osoba 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2020 obsahovú náplň. 
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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 - 

Štatistický úrad SR SOBD 2021 - bežné 2.360,– 1.798,– 562,– 
ÚPSVaR Spišská Nová Ves Dotácia na stravu ŠJ - bežné 604,80 286,80 318,– 
Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR 

Prenesený výkon ŠS – úsek 
CDaPK - bežné 

24,28 24,15 0,-- 

Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon ŠS – úsek 
ŽP - bežné 

53,40 53,40 0,-- 

ÚPSVaR AČ §52 b- bežné 776,93 776,93 0,-- 
DHZ Bratislava Bežné výdavky pre 

požiarnikov - bežné 
1.400,– 1.400,-- 0,-- 

Ministerstvo vnútra SR Sklad hasičskej techniky 
a náradia - kapitálové 

11.264,06 0,– 11.264,06 

Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR 

Prenesený výkon ŠS – úsek 
SÚ - bežné 

820,46 820,46 0,-- 

Ministerstvo vnútra SR Odmena skladníka CO - bežné 119,99 11,99 0,-- 
Okresný úrad odbor školstva 
Košice 

Na predškolské deti MŠ - 
bežné 

463,– 463,– 0,-- 

Okresný úrad SNV Voľby NR SR - bežné 1.693,64 1.693,64 0,-- 
Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon ŠS na úseku 

EO - bežné 
185,46 185,46 0,-- 

Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon ŠS na úseku 
RA 

18,– 18,– 0,-- 

ÚPSVaR Spišská Nová Ves § 54 – za pracovné miesto - 
bežné 

11.672,34 7.657,59 4.014,75 

Okresný úrad odbor KR 
SNV 

COVID 19 - bežné 8.601,34 8.601,34 0,-- 

Environmentálny fond 
Bratislava 

Príspevok na separovaný zber 
- bežné 

667,35 667,35 
 

0,-- 

 
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 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

 0,– 0 0,– 
 
 

 
Obec  

Suma prijatých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

 0,-- 0,-- 0,-- 
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e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

 
VÚC  

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

 0,-- 0,-- 0,-- 
 

 
VÚC  

Suma prijatých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

 0,-- 0,-- 0,-- 
 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu         
 
Účtovná jednotka v účtovnom roku 2020 neuplatňovala programy v rozpočte obce. 
 
13. Návrh uznesenia 
 
Uznesenie č. ................... 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 
k Z8verečnému účtu za tok 2020 
 
Uznesenie č. ................... 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020 
 
Uznesenie č. .................... 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 

1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad 
 
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

46.288,16 € 
 

3. Tvorba a použitie peňažných fondov konkrétne: 
a). počiatočný stav                                                                         :    59.359,11 € 
b). tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020     :    46.288,16 € 
c). konečný stav                                                                             :   105.647,27  € 
 

4. Hospodársky výsledok – strata za rok 2020 vo výške 1.000,74 € so sledovaním na účte 
428 Ú 20 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za r. 2020 

                         
 
V Hnilčíku dňa 22. 3. 2021 
 
Vyhotovil: Katarína Novottová 
 
 
 


