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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 02.12.2019 uznesením č. 52/2019.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 01.06.2020 uznesením č. 05/2020
- druhá zmena schválená dňa 30.11.2020 uznesením č. 38/2020
- tretia zmena schválená dňa 15.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 03/2020
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

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

147 000

278 560

278 132,91

99,85

105 000
0
42 000
136 000

104 500
107 700
66 360
266 471

104 163,62
107 609,29
66 360
261 192,81

99,68
99,92
100
98,02

94 000
42 000
0
10 000

107 400
110 600
48 471
12 089

102 129,81
110 592
48 471,00
16 940,10

95,09
99,99
100

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
278 560

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

278 132,91

99,85

Z rozpočtovaných celkových príjmov 278 560 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
278 132,91 EUR, čo predstavuje 99,85 % plnenie.
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1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
104 500

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

104 163,62

99,68

Z rozpočtovaných bežných príjmov 104 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
104 163,62 EUR, čo predstavuje 99,68 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
91 119

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

90 859,71

99,71

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 76 270 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 76 263,97 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,99 %.
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19 bola krátená o 2,34 % čo predstavuje sumu 1 824,03 EUR.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 10 184 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 10 006,13 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,25 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 359,52 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 646,61 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností v sume 246,42 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 265 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 259,16 EUR, čo
predstavuje plnenie na 97,80 %. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume
15 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 4 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 330,45 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,42 %. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad
v sume 86,00 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 938

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 879,56

96,68

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 51 EUR, čo je 85 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 873 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 828,56 EUR, čo je
97,63 % plnenie.
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
423

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

422,54

99,89

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 423 EUR, bol skutočný príjem vo výške 422,54
EUR, čo predstavuje 99,89 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 11 020 EUR bol skutočný príjem vo výške 11 001,81
EUR, čo predstavuje 99,83 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
DPO SR Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR
Štatistický úrad SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
1 400,00
19,60
113,52
1 547,08
119,99
32,68
5 151,29
1 212,00
1 405,65

Účel
Činnosť DHZ
Register adries
Register obyvateľstva
Voľby do NRSR
Skladník civilnej ochrany
Ochrana životného prostredia
Podpora zamestnanosti §54
Sčítanie domov a bytov
Výdavky na testovanie COVID-19

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19:
Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
1 405,65

Účel
Výdavky na testovanie COVID-19

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
107 700

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

107 609,29

99,92

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 107 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
107 609,29 EUR, čo predstavuje 99,92 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 107 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 107 609,29 EUR, čo
predstavuje 99,92 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Poľnohospodárska platobná agentúra
Ministerstvo vnútra

Suma v EUR
96 942,00
10 667,29

Účel
Komunálna technika
a príslušenstvo
Hasičská stanica v obci – stavebné
úpravy
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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
66 360

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

66 360

100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 66 360 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 66 360 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
V roku 2020 bol prijatý krátkodobý bankový úver v sume 48 471 EUR schválený obecným
zastupiteľstva dňa 03.10.2019 uznesením č. 47/2019.
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 4 200 EUR, schválená obecným
zastupiteľstva dňa 22.10.2020 uznesením č. 25/2020.
V roku 2020 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky rezervného fondu vo výške 4 650,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 9 000 EUR
- nevyčerpané prostriedky sociálneho fondu v sume 39,00 EUR
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
266 471

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

261 192,81

98,02

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 266 471 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 266 471,00 EUR, čo predstavuje 98,02 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
107 400

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

102 129,81

95,09

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 107 400 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 102 129,81 EUR, čo predstavuje 95,09 % čerpanie.

k 31.12.2020

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

6

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 44 217 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 39 670
EUR, čo je 89,71 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 14 050 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 13 930,29
EUR, čo je 99,15 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 44 092 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 43 652,80
EUR, čo je 99,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, odmeny a príspevky, rutinná a štandardná údržba, ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 5 127 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4 447,04
EUR, čo predstavuje 86,73 % čerpanie. Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020
ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19. Dotácie boli krátené o 32,50 % v sume 1 300
EUR čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 550,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 429,68
EUR, čo predstavuje 78,12 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
110 600

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

110 592

99,99

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 110 600 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 110 592 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Komunálna technika a príslušenstvo
Z rozpočtovaných 96 950 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 96 942 EUR, čo
predstavuje 99,99 % čerpanie.
b) Lodný kontajner
Z rozpočtovaných 2 826 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 2 826,00 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
c) Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Z rozpočtovaných 10 824 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 10 824,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
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3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
2020 po poslednej zmene
48 471
48 471
100,00
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 48 471 EUR na splátku istiny z prijatého
krátkodobého úveru, bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 48 471,00 EUR, čo predstavuje
100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

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
Úprava schodku HČ
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
104 163,62
102 129,81
2 033,81
107 609,29
110 592,00
-2 982,71
-948,90
11 969,90
12 918,80
66 360,00
48 471,00
17 889,00
278 132,91
261 192,81
16 940,10
11 969,90
4 970,20

Výška schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie
ochorenia COVID - 19.
Schodok rozpočtu v sume 948,90 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 11 969,90 EUR bol v rozpočtovom roku 2020
vysporiadaný:
-

z finančných operácií 12 918,80 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:
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 212 EUR, a to na:
- prenesený výkon – sčítanie obyvateľov, domov a bytov v sume 1 212 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 667,29 EUR, a to na:
- Hasičská stanica v obci Horňa – stavebné úpravy 10 667,29 EUR
c) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde v sume 90,61 EUR,
Zostatok finančných operácií v sume 17 889,00 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu v sume 2 982,71 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 4 970,20 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
4 970,20 EUR.

4. 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
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu:
- uznesenie č. 03/2020 zo dňa 01.06.2020 – obstaranie lodného kontajnera
- uznesenie č. 03/2020 zo dňa 01.06.2020 – rekonštrukcia ver. osvetlenia
- uznesenie č. 03/2020 zo dňa 01.06.2020 – projektová dokumentácia
- krytie schodku rozpočtu
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
392,21
10 376,81
2 826,00
1 224,00
600,00
6 119,02

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
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel – 1,05 %
Úbytky - stravovanie
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
39,00
306,61
309,00
90,61
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR
541 179,88
490 259,58

KZ k 31.12.2020 v EUR
533 740,61
480 061,23

1 824,73
415 284,09
73 150,76
50 477,57

912,61
405 997,86
73 150,76
53 493,60

515,73
49 961,84
442,73

26,40
326,26
53 140,94
185,78

ZS k 1.1.2020 v EUR
541 179,88
263 547,44

KZ k 31.12.2020 v EUR
533 740,61
260 923,92

263 547,44
139 447,56

260 923,92
48 346,65

3 023,48
38 913,42
39,00
97 471,66

2 263,33
41 792,71
90,61

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho:
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

138 184,88

4 200,00
224 470,04
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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

45 992,71
2 353,94
48 346,65

45 992,71
2 353,94
48 346,65

Druh záväzkov voči:
- štátnemu rozpočtu
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho po lehote
splatnosti

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Prima banka, a.s.

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok úveru
(istiny)
k 31.12.2020

splatnosti

16 597,00

0

0

0

31.03.2023

Dátum

Obec uzatvorila v roku 2008 Zmluvu o úvere Dexia Komunál univerzálny úver č. 22/019/08 vo
výške 500 000 Sk, t. j. 16 597,00 €.
Stav na KUÚ účte k 31.12.2020 je 0,00 €.
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
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019*
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020**

102 002,08
102 002,08
102 002,08
4 200,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
4 200,00

Zostatok istiny k 31.12.2020**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. a)

4 200,00

102 002,08

4,11 %

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
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2019

102 002,08
102 002,08
102 002,08

Bežné príjmy obce upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácia DPO SR
- dotácia od UPSVaR
Spolu bežné príjmy obce účelovo určené k 31.12.2019
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

3 044,87
1 405,65
1 400,00
5 151,29
11 001,81
91 000,27
0,00
0,00

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

0,00

91 000,27

0%

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. 01/02/2014 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 činnosť organizácií

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

500,00
200,00
2000,00

500,00
200,00
2000,00

-1-

Obecný futbalový klub Horňa
Jednota dôchodcov Horňa
Dobrovoľný hasičský zbor Horňa

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
01/02/2014 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Horňa nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.
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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 nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu:
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

-1DPO SR
Min. vnútra SR
Min. vnútra SR
Min. vnútra SR
ÚPSVaR
Min. vnútra SR
Min. vnútra SR
Min. vnútra SR
Štatistický úrad SR
Min. vnútra SR
Min. financií SR
Min. vnútra SR

-2Činnosť DHZ Horňa
Register adries
Voľby do NRSR
Hasičská stanica v obci Horňa
Podpora zamestnanosti §50j
Register obyvateľstva
Odmena skladníka civilnej ochrany
Ochrana životného prostredia
Sčítanie obyvateľov domov a bytov
Testovanie na Covid-19
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Prístavba požiarnej zbrojnice (2018)

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

1 400,00
19,60
1 547,08
10 667,29
5 151,29
113,52
119,99
32,68
1 212,00
1 405,65
9 000,00
29 913,42

1 400,00
19,60
1 547,08

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

10 667,29
5 151,29
113,52
119,99
32,68
1 212,00
1 405,65
9 000,00
29 913,42

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2020 neposkytla ani neprijala žiadne finančné prostriedky od iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2020 neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec na základe uznesenia č. 19/2014 nevyhotovuje programový rozpočet.
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