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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 bol schválený ako vyrovnaný. Finančné
operácie boli zostavené ako schodkové a boli kryté prebytkom bežného rozpočtu.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019
112/2019/09 bod C.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 28.05.2020 Uznesením č. 033/2020/02
- druhá zmena schválená dňa 13.08.2020 Uznesením č. 050/2020/03
- tretia zmena schválená dňa 12.10.2020 Uznesením č. 073/2020/05
- štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2020 Uznesením č. 107/2020/07

Uznesením č.

Rozpočet obce k 31.12.2020

688.381

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
818.528,95

518.481
30.000
132.500
7.400
688.381

573.411
39.090
188.741
17.286,95
764.853,15

349.851
158.750
3.750
176.030

387.539
198.640
3.750
174.924,15

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
818.528,95

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

789.127,43

96

Z rozpočtovaných celkových príjmov 818.528,95 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
789.127,43 EUR, čo predstavuje 96% plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
573.411

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

580.996,88

101

Z rozpočtovaných bežných príjmov 573.411 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
580.996,88 EUR, čo predstavuje 101 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
411.561,00

Skutočnosť k 31.12.2020
416.746,97

% plnenia
101

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 362.191,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 370.434,20 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 22.600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 23.321,32 EUR, čo je
103 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7.369,32 EUR, dane zo stavieb boli v sume
15.952,00 EUR . K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 544,95
EUR.
Dane za tovar a služby
Z rozpočtovaných 26.770 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 22.991,45 EUR, čo je
86 % plnenie.
- daň za psa 1.512 EUR
- daň za užívanie verejného priestranstva 0 EUR
- daň za nevýherné hracie prístroje 60 EUR
- daň za ubytovanie 417 EUR
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 21.002,45 EUR
- Poplatok za zber elektroodpadu 0 EUR
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
14.936,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

16.034,03

107

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 11.596,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 11.751,13 EUR, čo
je 101 % plnenie. Z rozpočtovaných 7.570 EUR bol príjem z prenajatých pozemkov, budov,
priestorov a objektov v sume 7.903,13 EUR. Z rozpočtovaných 700 EUR bol príjem z nájmu
hrobových miest 522 EUR. Z rozpočtovaných 3.326 EUR bol príjem z prenajatých strojov
prístrojov, zariadení (traktor) 3.326 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 3.340,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 4.282,90 EUR, čo je 128 %
plnenie.
Skutočné čerpanie je nasledovné:
- administratívne poplatky - správne poplatky:1.372,00 EUR
- za porušenie predpisov: 450,00 EUR
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb: 1.517,78 EUR
- za prebytočný hnuteľný majetok: 883,12 EUR
- - za znečisťovanie ovzdušia: 60,00 EUR
c) iné nedaňové príjmy a úroky
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
47.616,00

Skutočnosť k 31.12.2020
50.518,25

% plnenia
106

Z rozpočtovaných 47.616,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 50.518,25 EUR, čo
je 106% plnenie.
Skutočné plnenie k 31.12.2020 je nasledovné:
- úroky z vkladov: 11,87 EUR
- z náhrad z poistného plnenia: 1.255,96 EUR
- z odvodov hazardných hier a iných podobných hier: 45,46 EUR
- z dobropisov: 1.577,67 EUR
- z vratiek: 90,96 EUR
- z refundácie: 0 EUR
- iné – 166,01 EUR, výrub drevín Železnice SR: 47.210,32 EUR
- iné dary na základe zmluvy: 160,00 EUR
d) prijaté granty a transfery
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
99.298,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

97.697,63

98
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Z rozpočtovaných grantov a transferov 99.298,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
97.697,63 EUR, čo predstavuje 98 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
UPSVaR
Okresný úrad Ružomberok
Okresný úrad Ružomberok
UPSVaR
Environmentálny fond
Okresný úrad Žilina odbor školstva
Okresný úrad Ružomberok
MV SR
MDVaRR SR
MDVaRR SR
MV SR
Okresný úrad odbor starostlivosti
o životné prostredie
MV SR
Okresný úrad Žilina
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Suma v EUR
5.140,80
1.228,78
2.524,21
1.176,94
1.560,66
73.921,00
119,99
2.407,58
1.728,52
51,15
390,72
112,48

Účel
Strava hmotná núdza
voľby
Covid 19 testovanie
§ 52
Životné prostredie
Školstvo ZŠ
Civilná ochrana
Matrika
Spoločný stavebný úrad
Miestne a účelové komunikácie
Evidencia obyvateľov
Životné prostredie

22,80 Register adries
2.912,00 SODB
4.400,00 Materiálno-technické vybavenie
DHZ

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
39.090,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

40.826,66

104

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 39.090,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 40.826,66 EUR, čo predstavuje 104 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
Z rozpočtovaných 890,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2.626,66 EUR, čo
predstavuje 295 % plnenie.
Príjem z predaja dlhodobého hmotného majetku bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
3.200,00 EUR
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 35.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 35.000,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MV SR

Suma v EUR
30.000,00

účel
Stavebné
zbrojnice

úpravy

hasičskej
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MŠVVaŠ SR

Zlepšenie vybavenia Školskej
jedálne

5.000,00

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
188.741,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

148.479,06

79

Z rozpočtovaných finančných príjmov 188.741,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 148.479,069 EUR, čo predstavuje 79 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 033/2020/02 zo dňa 28.5.2020 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 25.000,00 EUR a presun v rezervnom fonde v sume 4.000,00 EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 050/2020/03 zo dňa 13.8.2020 bolo schválené použitie
rezervného fondu – presun v rezervnom fonde v sume 4.080,00. Uznesením obecného
zastupiteľstva č. 073/2020/05 zo dňa 12.10.2020 bolo schválené použitie rezervného fondu –
presun v rezervnom v sume 1.380,00 EUR . Uznesením obecného zastupiteľstva č. 107/2020/07
zo dňa 14.12.2020 bolo schválené použitie rezervného fondu – presun v rezervnom v sume
7.865,00 EUR .
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 069/2020/05 bod B zo dňa 12.10.2020 bolo schválené
podanie žiadosti o finančnú návratnú výpomoc pre rok 2020 vo výške 20.441,00 EUR, z dôvodu
výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
17.286,95

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

17.286,95

100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 17.286,95 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
17.286,95 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou Stankovany
17.286,95 EUR
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020
0

% plnenia
0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0
EUR
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Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1.537,88

Z rozpočtovaných finančných príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1.537,88
EUR..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
764.853,15

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

618.123,03

81

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 764.853,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 618.123,03 EUR, čo predstavuje 81% čerpanie.

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
387.539,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

284.747,02

73

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 387.539,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 284.747,02 EUR, čo predstavuje 73% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 117.200,50 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 96.798,05
EUR, čo je 83 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 45.649,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 38.740,69 EUR,
čo je 85 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 207.144,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 137.616,48
EUR, čo je 66 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 17.445,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 11.576,38 EUR,
čo predstavuje 66 % čerpanie.
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Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 100 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 15,42 EUR, čo
predstavuje 15 % čerpanie.
.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
198.640,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

154.701,86

78

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 198.640,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 154.701,86 EUR, čo predstavuje 78 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výkup pozemkov pre IBV a vysporiadanie miestnych komunikácií
Z rozpočtovaných 4.090 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 413,80
EUR, čo predstavuje 10 % čerpanie.
b) kamerový systém pre obec
Z rozpočtovaných 2.315 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 711,00 EUR, čo
predstavuje 31 % čerpanie.
c) IBV Podjasenie – projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 20.000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 820,00 EUR, čo
predstavuje 4 % plnenie
d)
stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Rojkov
Z rozpočtovaných 42.705 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 42.704,90 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie
e) Rekonštrukcia a modernizácia mostíkov (mostík pri KACR)
Z rozpočtovaných 45.000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 35.085,20 EUR,
čo predstavuje 78 % plnenie
f) Na združené prostriedky na investície kanalizácia
Z rozpočtovaných 2.400 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 2.400 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie
g) Nákup malotraktora
Z rozpočtovaných 3.250 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 0 EUR.
h) Rekonštrukcia a modernizácia VO
Z rozpočtovaných 13.380 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 13.380 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie
ch) multifunkčné ihrisko
Z rozpočtovaných 60.500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 59.186,96 EUR,
čo predstavuje 98 % plnenie
i) Tepelné čerpadlo
Z rozpočtovaných 5.000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 0 EUR
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3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
3.750,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

3.750,00

100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 3.750 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 3.750 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

k 31.12.2020

Z rozpočtovaných 3.750 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2020 v sume 3.750 EUR, čo predstavuje 100 %.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
174.924,15

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

174.924,15

100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 174.924,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 174.924,15 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
0

174.924,15 EUR
Skutočnosť k 31.12.2020
0

% čerpania
0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola

0

EUR
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Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Finančné operácie obec
Finančné operácie RO
Výdavky z finančných operácií obec

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
598.283,83
580.996,88
17.286,95
459.671,17
284.747,02
174.924,15
+138.612,66
40.826,66
40.826,66
0

154.701,86
154.701,86
0

-113.875,20
+24.737,46
-53.675,12
-28.937,66
150.016,94

148.479,06
1.537,88
3.750

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

+146.266,94
789.127,43
VÝDAVKY SPOLU
618.123,03
Hospodárenie obce
171.004,40
Vylúčenie z prebytku
-53.675,12
Upravené hospodárenie obce
117.329,28
Prebytok rozpočtu v sume 117.329,28 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 117.329,28 EUR
- Oprava tvorby rezervného fondu minulých rokov 9.528,32 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020
vo výške 126.857,60 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
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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 :
-uznesenie OZ č. 112/2019/09 zo dňa 11.12.2019
- kamerový systém pre obec
uznesenie OZ č.033/2020/02 zo dňa 28.5.2020
-projektová dokumentácia IBV Podjasenie
uznesenie OZ č.050/2020/03 zo dňa 13.8..2020
- Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice
uznesenie OZ č. 112/2019/09 zo dňa 11.12.2019
- rekonštrukcia mostíka pri KACR
uznesenie OZ č. 107/2020/07 zo dňa 14.12.2020
-kanalizácia projekt
uznesenie OZ č. 073/2020/05 zo dňa 12.10.2020
-rekonštrukcia verejného osvetlenia
uznesenie OZ č. 112/2019/09 zo dňa 11.12.2019-multifunkčné ihrisko
uznesenie OZ č. 112/2019/09 zo dňa 11.12.2019
-splácanie úveru
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
Spolu čerpanie RF
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
217.962,70
64.067,57
0
0

711,00
820,00
12.704,90
35.085,20
2.400,00
2.580,00
21.186,96
3.750,00
0
0
79.238,06
202.792,21

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Vnútorná smernica Obce Stankovany o zásadách
tvorby a použitia sociálneho fondu a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k uvedenej smernici.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok k stravným lístkom
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
940,08
939,30
0
440,12
584,00
150,00
705,26
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Majetok spolu

2.146.664,26

2.269.487,93

Neobežný majetok spolu

1.780.372,81

1.857.270,32

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

1.613.815,78

1.690.713,29

Dlhodobý finančný majetok

166.557,03

166.557,03

Obežný majetok spolu

362.305,16

408.083,79

792,00

1.045,44

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

4.570,24

2.760,65

356.942,92

404.277,70

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

3.986,29

4.133,82

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2.146.664,26

2.269.487,93

Vlastné imanie

1.507.191,16

1.561.963,01

1.507.191,16

1.561.963,01

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
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Záväzky

73.391,23

54.416,11

Rezervy

1.440

1.440

Zúčtovanie medzi subjektami VS

49.676

6.464,80

Dlhodobé záväzky

940,08

705,26

17.585,15

25.365,05

3.750

20.441

566.081,87

653.108,81

z toho :

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

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
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

5.146,48
11.050,14
6.785,71
2.157,62
6.464,80
0
0
225,10
31.829,85

5.146,48
11.050,14
6.785,71
2.157,62
6.464,80
0
0
225,10
31.829,85

0
0
0
0
0
0
0
0
0

V roku 2020 obec neuzatvorila žiadnu zmluvu o úvere.
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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020

Suma v EUR
580.996,88
17.286,95
598.283,83
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Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- 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
Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020
598.283,83

Zostatok istiny k 31.12.2020

0

0

0

0
§ 17 ods.6 písm. a)

0%

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 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR pre ZŠ Covid 19 mzdy
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- Covid testovanie, SODB
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020*

580.996,88
17.286,95
598.283,83

87.765,56
4.400,00
10.003,86
47.210,32
1.560,66

5.436,21
156.377,11
441.906,72

3.750

15,42

3.765,42
§ 17 ods.6 písm. b)
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3.765,42

441.906,72

0,85 %

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec k 31.12.2020 nemá zriadené príspevkové organizácie

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 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov Obce Stankovany.
Na základe ekonomického vývoja v súvislosti rozšírenia pandémie koronavírusu SARS-CoV-2
(Covid 19) obecné zastupiteľstvo pozastavilo pre rok 2020 poskytnutie dotácií a finančných
príspevkov v obci. Podporené budú akcie tých organizácií, ktoré budú smerovať k podpore,
publicite a zviditeľneniu obce.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Futbalový klub Sokol Stankovany
Dobrovoľný hasičský zbor Rojkov
Dobrovoľný hasičský zbor Stankovany

-4-

10. Podnikateľská činnosť
Obec k 31.12.2020 nemá založenú podnikateľskú činnosť.

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.
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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

Základná
škola 87.324,09 EUR
s materskou
školou
Stankovany
- vlastné príjmy RO
7.283,09 EUR

Rozdiel - vrátenie

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

87.324,09 EUR

0

7.283,09 EUR

0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

ZŠ s MŠ Stankovany
922,95 EUR
Dotácia
UPSVaR,
projekty
Refundácia
mzdových 10.003,86 EUR
nákladov
v čase
núdzového stavu

Rozdiel - vrátenie

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

922,95 EUR

0

10.003,86 EUR

0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- obec k 31.12.2020 nemá zriadenú príspevkovú organizáciu
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obecné lesy Stankovany
s.r.o.

0

0

0

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-

UPSVaR

Strava hmotná núdza deti ZŠsMŠ
-

UPSVaR

6.605,60

5.140,80

1.464,80

0

0

0

bežné výdavky

Školské potreby hmotná núdza deti
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ZŠsMŠ - bežné výdavky
Okresný úrad

Voľby - bežné výdavky

1.228,78

1.228,78

Ružomberok

SODB

2.912,00

2.912,00

UPSVaR

§ 52 – bežné výdavky

1.176,94

1.176,94

0

OU Žilina

Školstvo ZŠ

73.921,00

73.921,00

0

119,99

119,99

0

odbor školstva

-

bežné výdavky

Civilná ochrana

OU
Ružomberok

-

0

bežné výdaky

MV SR

Matrika – bežné výdavky

2.407,58

2.407,58

0

MDVaRR SR

Stavebné – bežné výdavky

1.728,52

1.728,52

0

MDVaRR SR

Miestne a účelové komunikácie

51,15

51,15

0

Evidencia obyvateľov

390,72

390,72

0

Register adries

22,80

22,80

112,48

112,48

0

4.400,00

4.400,00

0

30.000,00

30.000,00

0

5.000,00

0

5.000,00

20.441,00

20.441,00

MV SR

-

bežné výdavky

bežné výdavky

Životné prostredie

OU odbor
starostlivosti

-

bežné výdavky

o život.rostredie
Dobrovoľná

Materiálno-technické vybavenie

požiarna

DHZ

ochrana SR
MV SR

-

bežné výdavky

Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice
-kapitálové výdavky

MŠVVaŠ

Vybavenie školských jedální
-kapitálový výdaj

MF SR

Kompenzácia výpadku dane
z príjmov FO v roku 2020 COVID19

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila v roku 2020 zmluvu o poskytnutí dotácie prostredníctvom Ministerstva vnútra
SR v sume 30.000 EUR.
Účel dotácie: na stavebné úpravy hasičskej zbrojnice – Rojkov č. 425
Obec uzatvorila v roku 2020 zmluvu o poskytnutí dotácie na vybavenie školských jedální
s MŠVVaŠ v sume 5.000, EUR
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Účel dotácie: nákup konvektomatu s príslušenstvom
Obec uzatvorila zmluvu o návratnej finančnej výpomoci s MF SR v sume 20.441,00 EUR
Účel dotácie: na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Obec
Základná
s materskou
Ľubochňa

e)

škola 3.233 EUR
školou

3.233 EUR

Rozdiel
0

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

0

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

Rozdiel
0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec podľa Uznesenia č. 112/2019/09 bod A zo dňa 11.12.2019 zostavovala a predkladala
rozpočet na rok 2020 bez programovej štruktúry.

13.

Informácia o mimoriadnej situácii v súvislosti s COVID19

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku
2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery.
Ekonomická situácia sa od jari 2020 začala zhoršovať, čím klesal výber daní a z toho plynúci
výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaných samospráve. V polovici roka sa situácia
postupne začala zlepšovať a do konca roka bol príjem z podielových daní vo výške 97,65%
z predpokladanej sumy.
Začiatkom roka 2021 sa situácia opäť zhoršila, mnohé prevádzky sú zatvorené. Zvýšila sa
nezamestnanosť. Neistota ohľadom ďalšieho vývoja ostáva naďalej veľká, predĺženie pandémie
môže mať vplyv na ekonomickú situáciu obce. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty
v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku
2021.
Vypracovala: Králiková Katarína
Predkladá: JUDr. Urban Vladimír, PhD.
V Stankovanoch, dňa 30.04.2021
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14. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 126.857,60 EUR .

Záverečný účet obce schválený dňa 24.6.2021 Uznesením OZ č. 027/2021/02
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