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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 aj s finančnými operáciami bol
zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č. 80/2019
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 13.03.2020 uznesením č. 92/2020,
- druhá zmena schválená dňa 11.6.2020 uznesením č. 102/2020,
- tretia zmena schválená dňa 29.10.2020 uznesením č. 128/2020,
- štvrtá zmena schválená dňa 10.12.2020 uznesením č. 145//2020.

Rozpočet obce k 31.12.2020

258 331

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
225 000

184 331
46 000
28 000
256 611

178 837
31 783
14 380
208 523

170 611
74 000
12 000
prebytkový

173 148
23 375
12 000
prebytkový

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

225 000

225 316,18

100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 225 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
225 316,18 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

178 837

179 153,18

100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 178 837 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
179 153,18 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

157 962

158 252,97

100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 115 620 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 115 709,35 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 36 310 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 36 503,21 EUR, čo
je 101 % plnenie. Príjmy dane z nehnuteľností (pozemky) boli v sume 32 918,49 EUR, príjmy
dane z nehnuteľností (stavby) boli v sume 3 551,28 EUR, príjmy dane z nehnuteľností (byty)
boli v sume 33,44 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 36 503,21 EUR. K 31.12.2020
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 21 517,60 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 507,50 EUR, čo je 102
% plnenie. K 31.12.2020 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 130 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 107,90 EUR, čo je 83%
plnenie. K 31.12.2020 obec neeviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 5 402 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5 425,01 EUR, čo je
100 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 5 425,01 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 0 EUR. K 31.12.2020 obec neeviduje pohľadávky za komunálny odpad.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
9 027

Skutočnosť k 31.12.2020
9 098,74

% plnenia
101

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4 661 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 671,37 EUR, čo je
100 % plnenie. Uvedený príjem pozostáva z príjmu z prenajatých pozemkov v sume 1 075,69
EUR, z príjmu z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 3 553,23 EUR. Príjem
z výsledku hospodárenia Pozemkového spoločenstva poľnohospodárskych a lesných
pozemkov a urbárnikov obce Slaská bol vo výške 42,45 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 4 366 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 417,37 EUR, čo je
101 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z poplatkov za predaj výrobkov, tovarov
a služieb (vyhlásenie v miestnom rozhlase, platby za vzdelávanie, vyseparovaný odpad, predaj
zberných nádob) v sume 2 273,87 EUR, poplatky za stravné v sume 418 EUR, ostatných
poplatkov – správne poplatky vo výške 1 509,50 EUR, za porušenie predpisov 216 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
1 687

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 631,64

97

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 687 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo
výške 1 631,64 EUR, čo predstavuje 97 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov v sume 1 504,71 EUR,
vratiek v sume 87,26 EUR a z odvodov z hazardných hier (stávkových hier) v sume 39,67 EUR.
Prijaté granty a transfery
Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

10 161

10 179,83

100

Z rozpočtovaných grantov a transferov 10 161 EUR bol skutočný príjem vo výške 10 179,83
z toho:
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR Banská Štiavnica
ÚPSVaR Banská Štiavnica
Ministerstvo vnútra SR
Štatistický úrad SR

Suma v EUR
738,98
27,60
157,08
45,21
6 742,57
132,08
684,31
1 652

Účel
voľby

register adries
register obyvateľov

starostlivosť o živ. prostr.
Dohoda 19/27/054/108
Dohoda 20/27/054/60
COVID
SODB

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

31 783

31 783

100

Príjem z predaja pozemkov a kapitálových aktív
Z rozpočtovaných 31 783 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 31783 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Obecné zastupiteľstvo schvaľovalo podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku obce Slaská. V roku
2020 bol príjem z predaja pozemkov v hodnote 4 664,64 EUR.
Príjem z predaja hmotných aktív na základe uznesenia č. 93/2020 bol vo výške 21 118,36 EUR.
Obec Slaská na základe uznesenia č.108/2020 a kúpnej zmluvy predala prebytočný hnuteľný
majetok ( traktor Zetor 7745) v sume 6 000,00 EUR.
2. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

14 380

14 380

100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 14 380 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
14 380 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Z roku 2019 zostala v časti príjmových finančných operácii nevyčerpaná dotácia prijatá
z Úradu vlády SR na zhotovenie detského ihriska vo výške 8 000 EUR.
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č.121/2020 žiadosť o návratnú finančnú
výpomoc od Ministerstva financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie
ochorenia COVID – 19 v sume 6 380 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

208 523

201 167,33

96

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 208 523 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 201 167,33 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

173 148

165 990,88

96
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Z rozpočtovaných celkových výdavkov 173 148 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 165 990,88 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie. Oproti roku 2019 boli bežné výdavky
vyššie o 2 665,23 € čo bolo zapríčinené aj vyššími výdavkami na nákup dezinfekčných
prostriedkov a materiálu v dôsledku pandémie COVID- 19.

Funkčná

klasifikácia

01.1.1

Výkonné a zákonodarné orgány

Rozpočet
Skutočnosť plnenie
po zmenách
v%
98 502
94 531,98

96

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na platy zamestnancov obce,
odvody do poisťovní, úhrady za energie, poplatky za poštovné, internet, softvér a licencie,
výdavky na nákup kancelárskych potrieb, publikácií, PHM, servis, údržbu výpočtovej techniky,
údržbu gamatiek a plynového kotla, reklamu a inzerciu, štúdie, posudky, poplatky, náklady na
stravovanie zamestnancov, poistenie majetku, odmeny poslancom, na členské príspevky,
reprezentačné a špeciálne služby.

Funkčná

klasifikácia

01.1.2

Finančné a rozpočtové záležitosti

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
3 529
2 341,42
66

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na poplatky banke a mzdové
náklady a poistné do poisťovní za hlavnú kontrolórku obce. Finančné prostriedky neboli
vyčerpané z dôvodu ukončenia pracovného pomeru hlavnej kontrolórky a neobsadenia
pracovného miesta na funkciu hlavného kontrolóra.
Funkčná

klasifikácia

01.6.0

Všeobecné verejné služby

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
739

plnenie
v%
738,98
100

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na zabezpečenie volieb do orgánov
NR SR.
Funkčná

klasifikácia

01.7.0

Transakcie verejného dlhu

Rozpočet
po zmenách
440

Skutočnosť

plnenie
v%
466,82
106

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na splátku úrokov z úveru
a manipulačné poplatky.
Funkčná

klasifikácia

03.2.0

Ochrana pred požiarmi

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
630

plnenie
v%
490,18
78

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na elektrickú energiu v požiarnej
zbrojnici a kontrolu hasiacich prístrojov, službu bezpečnostného technika.
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Funkčná

klasifikácia

04.5.1

Cestná doprava

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
6 768
6 565,48
97

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na palivo a posypovú soľ na zimnú
údržbu ciest v sume 431,94 € a poplatok za prenájom pozemku pod cestou vo výške 52,31 €
(Tomášková), na údržbu mostu na Priehrade vo výške 1 426 €, nákup frezingu vo výške 300,48
€. Výdavky na chodník pri Konzume vo výške 3 218,40 € a dopravné značenie vo výške 1 000
€ boli financované z návratných zdrojov z Ministerstva financií z dôvodu výpadku dane
z príjmov FO.

Funkčná

klasifikácia

05.1.0

Nakladanie s odpadmi

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
11 503,42
11 867

97

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na odmenu pre DOVP, odvody do
poisťovní, poplatky za energie v zbernom dvore, materiál, PHM na zber bio odpadu, náklady
na odvoz komunálneho odpadu a objemového odpadu vo výške 4 712,62 €
a ekologický poplatok za uloženie odpadu vo výške 512,57 €. Poistenie dopravných
prostriedkov v sume 3 703,76 €, služby externého manažmentu vo výške 420 €.
Funkčná

klasifikácia

05.3.0

Znižovanie znečisťovania

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
3 121
3 120,36
100

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na poplatok za nájomné, následný
monitoring na protipovodňové opatrenia a poistenie majetku – potok vo výške 2 263,36.
Údržba kanálu povrchovej vody- Packál bola vo výške 816 €.
Funkčná

klasifikácia

06.2.0

Rozvoj obcí

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
21 422
20 786,49

97

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na platy a odvody do poisťovní,
povinný prídel do sociálneho fondu za zamestnancov Ocú a zamestnanca na Dohodu
č.19/27/054/108 uzatvorenú s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v rámci projektu
,,Praxou k zamestnaniu“. Na nákup pracovného náradia a pracovné oblečenie pre Dohodu č.
20/27/054/60 uzatvorenú s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v rámci projektu ,,Pomôž
svojej obci.“ Finančné prostriedky na nákup materiálu, paliva na kosenie, poistenie dopravných
prostriedkov. Nákup kosačky vo výške 1 099 €. Kontrola bezpečnosti detského ihriska v sume
165,60 €. Odvoz sute vo výške 1 570,80 €.

Funkčná

klasifikácia

06.4 0

Verejné osvetlenie

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
4 552
4 497,54
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99

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na energiu v sume 3 885,09
€, údržbu verejného osvetlenia v sume 366,87 €, vypracovanie dokumentácie VO v sume 200
€.
Funkčná

klasifikácia

08.1.0

Rekreačné a športové služby

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
7 521
7 567,62
101

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na energie vo výške 3 008,62 €,
vodu, palivo na kosenie. Na výmenu dverí na budove športového areálu vo výške 1 345,60 €,
ktoré boli hradené z návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií. V minifitnescentre
sa cez obdobie pandémie obnovila maľovka, zakúpil sa konvektor a odvlhčovač vzduchu.
Športovcom sa poskytla dotácia vo výške 2 000 €.
Funkčná

klasifikácia

08.2.0

Kultúrne služby

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
4 158
3 904,51

94

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na energie v klube dôchodcov
a kultúrnom dome, dotácia poskytnutá na činnosť klubu seniorov vo výške 639,61 €. Slašťanská
kapela vyčerpala dotáciu vo výške 897 €. V dôsledku pandemických opatrení proti COVID-19
sa akcie v OZ vykonávali len v obmedzenom počte. Na budove kultúrneho domu (šatne) sa
vymenili okná za plastové v hodnote 1008,39 €.
Funkčná

klasifikácia

08.3.0

Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet
po zmenách
3 004

Skutočnosť plnenie
v%
2 683,01

99

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na poplatky SOZE a Slovgramu.
Vydávanie novín Hlásnik vo výške 1 452,20 € , údržbu miestneho rozhlasu vo výške 112,41 €
a na službu pre občanov - hlásenie oznamov vo výške 528 €. Projekt Wifi pre teba na
vypracovanie žiadosti 550 €.
Funkčná

klasifikácia

Rozpočet
po zmenách

08.4.0

Náboženské a iné spoločenské služby

764

Skutočnosť

plnenie
v%

680,69

89

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na energie v dome smútku, nákup
kytíc na pietne akty, poplatok za aktualizáciu softvéru na evidenciu pohrebiska, nákup PHM na
kosenie cintorína, nákup materiálu, údržbu chladiarenského zariadenia.
Funkčná

klasifikácia

09.5.0

Vzdelávanie

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
959
942,50

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na záujmové krúžky pre žiakov
z obce Slaská, náklady na školenie a vzdelávanie zamestnancov obce.
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Funkčná

klasifikácia

10.2.0

Staroba

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
825
824,60
100

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na príspevok na stravovanie pre
starobných dôchodcov cez SČK.
Funkčná

klasifikácia

10.4.0

Príspevky - jednotlivcovi

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
800
800
100

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na príspevok pri narodení dieťaťa
vo výške 200 € a ochranné rúška pre občanov vo výške 600 €.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 67 693 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 64 873,94 EUR,
čo je 96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov
zamestnaných na DoVP, hlavnej kontrolórky obce a pracovníka na základe dohody s ÚPSVaR.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 25 116 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 24 854,64 EUR,
čo je 99 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 72 879 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 69 249,20 EUR,
čo je 95 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 6 320 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 6 009,18 EUR, čo
predstavuje 95 % čerpanie.
Medzi najdôležitejšie výdavky patrí členský príspevok pre ZMO, OZ Žiarska kotlina, DCOM
spolu v sume 990,60 EUR, dotácia pre Športový klub Slaská vo výške 2 000 EUR, pre ZO
Jednoty dôchodcov v Slaskej vo výške 639,61 EUR, pre OZ Slašťanská kapela 897 EUR, pre
centrá voľného času v Žiari nad Hronom na činnosť krúžkov vo výške 195 EUR a pre spoločný
obecný úrad v Žiari nad Hronom 965,89 €, poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa 200 EUR.
Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 121,08 EUR.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1 140 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 003,92 EUR,
čo predstavuje 88 % čerpanie.
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

23 375

23 176,45

99

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 23 375 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 23 176,45 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých položiek kapitálového rozpočtu

Funkčná Ekonom. Názov
klasif.
klasif.

Zdroj

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť

Plnenie
v%

01.1.1

711001 Nákup pozemkov

43

375

374,05

100

06.2.0

717002 Konzum- strecha

43

12 000

11 996,40

100

08.1.0

713004 Detské ihrisko

131J

8 000

8 000

100

08.1.0

713004 Detské ihrisko-spoluf.

43

3 000

2 806

94

Z dôvodu pandemickej situácie sa niektoré pôvodne rozpočtované projekty museli zrušiť.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 375 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 374,05 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia a modernizácia – strecha na budove Konzum
Z rozpočtovaných 12 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 11 996,40 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie
c) Realizácia projektu – Detské ihrisko- dotácia z Úradu vlády SR
Z rozpočtovaných 11 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 10 806 EUR,
čo predstavuje 98 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

12 000

12 000

100

Z rozpočtovaných 12 000 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo k 31.12.2020
použitých 12 000 EUR, čo predstavuje 100 %.
Splátky úverov.
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Funkčná ekonom. Názov
zdroj Rozpočet
Skutočnosť plnenie
klasif.
klasif.
v%
Z ban .úverov-nehnuteľnosti
6 000
6 000
01.7.0
821005
41
100
6 000
01.7.0
821005 Z ban .úverov- municipálny
41
6 000
100

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

179 153,18
165 990,88
+ 13 162,30
31 783
23 176,45
+ 8 606,55
21 768,85
+ 21 768,85
14 380
12 000
+ 2 380
225 316,18
201 167,33
24 148,85
24 148,85

Výsledok rozpočtovaného hospodárenia podľa § 2 písm. b) a c) a §10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení

12

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2020 je prebytok vo výške 21 768,85
EUR.
Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet vo výške 13 162,30 EUR a prebytkový kapitálový
rozpočet vo výške 8 606,55 EUR. ,
Výsledok finančných operácii: príjmy finančných operácii 14 380 EUR (spolu s návratnou
finančnou výpomocou vo výške 6 380 EUR), výdavky finančných operácií 12 000 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme previesť do rezervného fondu sumu
24 148,85 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 znení
neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020

4 397,27

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok

9 428,15

Z k 31.12.2020

13 825,19

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu.
Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel

116,88
648

Úbytky - darčekové poukážky
- príspevok na stravu zamestnancov
KZ k 31.12.2020

310
418
36,88

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
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AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Majetok spolu

2 164 239,38

2 047 918,93

Neobežný majetok spolu

2 125 103,48

1 998 964,16

11 178

8 694

Dlhodobý hmotný majetok

2 025 457,48

1 901 802,16

Dlhodobý finančný majetok

88 468

88 468

36 385,61

46 221,64

250,92

1 008,60

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

Dlhodobé pohľadávky

0

Krátkodobé pohľadávky

14 192,42

6 790,60

Finančné účty

21 942,27

38 422,44

2 750,29

2 733,13

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

2 164 239,38

2 047 918,93

793 360,20

795 961,79

Výsledok hospodárenia

793 360,20

795 961,79

Záväzky

46 556,49

35 087,89

636

650

Zúčtovanie medzi subjektami VS

8 000

0

Dlhodobé záväzky

143,25

376,25

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
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Krátkodobé záväzky

8 389,61

10 294,01

Bankové úvery a výpomoci

29 387,63

23 767,63

1 324 322,69

1 216 869,25

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám - úver
17 387,63 EUR
- voči dodávateľom
1 206,69 EUR
- voči štátnemu rozpočtu – prijatá finančná výpomoc 6 380,00 EUR
- voči zamestnancom
4 454,36 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu
3 485,21 EUR
- daň z príjmu
88,20 EUR
- ostatné
1 059,55 EUR
Poskytovateľ
úveru
Prima banka
Slovenko,a.s.
Prima banka
Slovensko, a.s.

Účel
Kúpa
nehnuteľností a
pozemkov
povolený debetný
zostatok do

Výška
prijatého
úveru
44 180,13

Výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2019

Splat
nosť

2,5%

4 410,13

rok
2022

50 000,00

1%

Vista
blankozmenka
č. 55/002/14
žiadne

12 977,50

rok
2029

Účtovná jednotka 1.4.2014 uzatvorila zmluvu o termínovanom úvere č. 55/002/14 s celkovým objemom
na sumu 50 000 €. V roku 2014 vyčerpala finančné prostriedky vo výške 31 638,70 € na kúpu stavieb
a pozemkov. Zároveň splatila istinu vo výške 3 500 €. Zostatok úveru k 31.12.2014 bol vo výške
27 868,70 €. V roku 2015 čerpala úver vo výške 12 541,43 € na kúpu pozemkov a splatila istinu vo
výške 6 000,00 €. Zostatok úveru k 31.12.2015 bol vo výške 34 410,13.V roku 2016 splácala mesačne
istinu vo výške 500 €. Zostatok úveru k 31.12.2016 bol vo výške 28 410,13 €. V roku 2017 splácala
istinu v hodnote 500 € mesačne. Zostatok úveru k 31.12.2017 bol vo výške 22 410,13 €. V roku 2018
účtovná jednotka plácala istinu vo výške 500 € mesačne. Zostatok úveru k 31.12.2018 bol vo výške
16 410,13 €. V roku 2019 účtovná jednotka splácala istinu vo výške 500 € mesačne. Zostatok úveru
k 31 .12.2019 bol vo výške 10 410,13 €. V roku 2020 účtovná jednotka splácala istinu vo výške 500 €
mesačne. Zostatok úveru k 31 .12.2020 je vo výške 4 410,13 €.
Účtovná jednotka 17.01.2019 uzatvorila zmluvu o municipálnom úvere č. 55/001/19 s Prima bankou
Slovensko a.s. do výšky 50 000 €. Deň splatnosti úveru je 16.01.2029. Úrokové rozpätie je vo výške
2,60% p.a.. Obec sumou vo výške 4 515 € spolufinancovala projekt ,,Nákup technológie na triedený
zber odpadu“, ktorá bola splatená v mesiaci marec. Účtovná jednotka v auguste čerpala sumu 9 977,50
€ na rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice. V septembri čerpala sumu 9 000 € na kúpu rodinného
dumu súp. číslo 92 s príslušenstvom na základe kúpnej zmluvy. V roku 2019 účtovná jednotka
nesplácala istinu. Zostatok úveru k 31.12.2019 bol vo výške 18 977,50 €. V roku 2020 účtovná jednotka
nesplácala istinu. Zostatok úveru k 31.12.2020 je vo výške 12 977,50 €.
Obec pri používaní návratných zdrojov financovania dodržala pravidlá návratných zdrojov financovania
podľa § 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Pri prijatí úveru výška dlhu obce
neprekročila 60% zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných
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splátok návratných zdrojov financovania neprekročila 25% zo skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka.
Do celkovej výšky dlhu sa nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na
zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov SR a Európskej únie.

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec poskytla dotácie právnickým osobám na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech
rozvoja obce na základe podmienok ustanovených vo VZN č. 2/2014 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce. Finančné prostriedky boli poukázané žiadateľom na základe uznesenia OZ.
Vyčerpané finančné prostriedky boli prijímateľmi dotácie riadne vyúčtované.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

OZ Športový klub Slaská - bežné výdavky
na športovú činnosť
ZO Jednota dôchodcov Slovenska na aktivity
klubu dôchodcov- bežné výdavky

2 000,00

2 000,00

0

1 000,00

639,61

360,39

Dychová hudba Slašťanská kapela – účasť na
festivale ,,Hudba bez hraníc“

1 000,00

897

103,00

Nevyčerpané finančné prostriedky boli do 31.12.2020 poukázané na bežný účet a do
pokladne obce Slaská.

9. 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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

738,98

738,98

0

1 652

1 652

0

COVID

684,31

684,31

0

Register obyvateľov

157,08

157,08

0

Register adries

27,60

27,60

0

Životné prostredie

45,21

45,21

0

Úrad vlády

Dotácia na podporu rozvoja športu

8 000

8 000

0

SR

prijatá v roku 2019

ÚPSVaR

Dohoda 19/27/054/108

6 742,57

6 742,57

0

ÚPSVaR

Dohoda 20/27/054/60

132,08

132,08

0

Ministerstvo

Účelové určenie

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Voľby do NR SR

vnútra SR

Ministerstvo Sčítanie obyvateľov, domov, bytov
vnútra
Ministerstvo
vnútra
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Poskytnuté finančné prostriedky
na CVČ v roku 2020

Suma
poskytnutých
fin. prostriedkov

Cirkevná škola Žiar nad Hronom
CVČ - Žiar nad Hronom

136,50
58,50

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
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Zúčtované
Vrátené
fin.
fin.
prostriedky prostriedky
136,50
58,50

0,00
0,00

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s VÚC.
Obec Slaská nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu, ani podnikateľský subjekt.

10.Výsledok hospodárenia v účtovníctve
Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR č. MF/21513/2013-31 ako rozdiel výnosov
účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5.
Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia. Preúčtovaním
konečného zostatku účtu výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné knihy.
Trieda 6 – Výnosy 326 921,43 EUR
Trieda 5 – Náklady 316 374,88 EUR
Obec vykázala vo svojej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 kladný výsledok
hospodárenia vo výške 10 546,55 EUR, ktorý bude účtovne usporiadaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

11. Hodnotenie plnenia programov obce
Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania, monitorovania a hodnotenia,
ktorého cieľom je dlhodobo dosahovať hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť pri využívaní
verejných zdrojov. Programový rozpočet zahŕňa aj aktivity rozpočtovej organizácie.
Hodnotenie programu sa uskutočňuje v porovnaní so schváleným programovým rozpočtom.
Obecné zastupiteľstvo v Slaskej schválilo uznesením č. 80/2019 od 1.1.2020 neuplatňovanie
programovej štruktúry rozpočtu obce.
V Slaskej, dňa 20.04.2021

Mgr. Daniel G e l i e n
starosta obce Slaská
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