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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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.02.2020 uznesením č.83/2020
Rozpočet bol zmenený:
-

prvá zmena schválená dňa 29.4.2020 uznesením č. 104/2020
druhá zmena schválená dňa 25.6.2020 uznesením č.118/2020
tretia zmena schválená dňa 17.09.2020 uznesením 133/2020
štvrtá zmena schválená dňa 15.12.2020uznesením č.144/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

2153430,33

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
2298421,33

1045303,60
804036,73
304090

1128735,60
685314,73
480587

Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO S právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

0
2153430,33

3784
2298421,33

690616,37
1108139,96
3000
351674
0

738294,37
1092001,96
51790
416335
0

Schválený
rozpočet
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
298421,33

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1851384,03

80,55

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2298421,33 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 1851384,03 EUR, čo predstavuje 80,55 % plnenie.
A. Bežné príjmy obce
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2019 po poslednej zmene
1128735,60
1062677,85
94,15
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1128735,60EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1062677,85 čo predstavuje 94,15 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
496774

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

488653,61

98,37

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 402763 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 398880,91 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,04%.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 68421 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 65264,04 EUR, čo
predstavuje plnenie na 95,39% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 57523,14 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 7725,74 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 15,16 EUR.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných za nedoplatky z minulých rokov 12047,37,00 EUR.
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 9338,62 EUR.
Daň za psa 839 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 274 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 23 395,66
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
76463

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

54479,04

71,25%

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 25342 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 15901,45EUR, čo je
62,75 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 8618,47
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 7282,98 . Úroky v sume 1,92
EUR. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 49521 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 38362,36 EUR, čo je
77,47 % plnenie.
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
1600
215,23
13,45
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1600 EUR, bol skutočný príjem vo výške 215,23
EUR, čo predstavuje 13,45 % plnenie. K 31.12.2020 .
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 533432,60 EUR bol skutočný príjem vo výške 498814,77
EUR čo predstavuje 93,51%
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
Úrad práce soc.vecí a rod. v Komárne
12350,40 Stravovanie žiakov v hm.núdzi
Úrad práce soc.vecí a rod. v Komárne
1411,20 Školské potreby v hm.núdzi
Okresný úrad v Komárne
589,35 Voľby
Okresný úrad Nitra odb.školstva
1336 Príspevok pre deti v MŠ
Okresný úrad Nitra odb.školstva
329152 Normatívny prísp.pre ZŠ
Okresný úrad Nitra odb.školstva
24384 Príspevok pre asistentov v ZŠ
Okresný úrad Nitra odb.školstva
0 Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ
Okresný úrad Nitra odb.školstva
2541 Vzdelávacie poukazy
Okresný úrad Nitra odb.školstva
3700 Transf.pre žiakov soc.znev.prostr.
Okresný úrad Nitra odb.školstva
3610 Príspevok na učebnice
Okresný úrad Nitra odb.školstva
Odchodné
Ministerstvo
dopr.a
výst.SR
1962,11 Na úsek stavebného poriadku
Bratislava
Ministerstvo
dopr.a
výst.SR
58,06 Na úsek dopravy
Bratislava
Implementačná agentúra Bratislava
18560,76 Na terénnych pracovníkov
Úrad práce soc.vecí a rod. v
8850,68 Dotácia udržanie prac.miest MS
Komárne
Implementača agentúra Bratislava
37407,88 Opatrovateľská služba
Okresný úrad Nitra odbor živ.prostr.
127,68 Starostlivosť o životné prostr.
Ministerstvo vn. SR Bratislava
2407,58 matrika
Ministerstvo vn. SR Bratislava
42 Register adries

Ministerstvo vn. SR Bratislava
Metodicko-pedagogické
centrum
Prešov

2928 Sčítanie domov
4361,79 Bežné výd.Projekt zníž.energ.nár. OU

Ministerstvo Životné prostredie
Úrad práce
Komárne
Úrad práce
Komárne
Úrad práce
Komárne

443,52 Hlásenie pobytu občanov
32014,62 Projekt ŠOV-ZŠ

soc.vecí

a

rod.

v

249 Školské potreby ZS

soc.vecí

a

rod.

v

6413,42 COVID 19 Dotácia

soc.vecí

a

rod.

v

74,85 Rodinné prídavky
1400 Dobrov.pož.ochrana

Ministerstvo vn. SR Bratislava
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Zahraničný grant
Ministerstvo vnútra SR Bratislava

20730,43 Projekt lek.stanica
2438,87 Projekt lek.st.

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2.Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
685314,73
506336,3
73,88%
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 685314,73 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2020
v sume 506336,3 EUR, čo predstavuje 73,88 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma
Účel
Ministerstvo ŽP. SR Bratislava
237202,25 Projekt zníženie energ.nár. OU
Ministerstvo ŽP. SR Bratislava
269134,05 Projekt Geoterm. energie
3.príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2019po poslednej zmene
480587
278585,97
110,15
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 480587 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 278585,97 EUR, čo predstavuje 57,97 % plnenie.
V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktivít na
výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID 19 v sume 22007,00 EUR schválená obecným
zastupiteľstvom dňa 26.8.2020 uznesením č. 121/2020.
Uzneseniami obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume
8014 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 16 745 EUR
 Rekonštrukcia OU
16 745- EUR
V skutočnosti bolo plnenie v sume 16745 EUR.
Zostatok Rezervného fondu 7916,73 EUR
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2020
rok 2020 po posl. zmene
3784
3783,91

% čerpania
100,00

Z rozpočtových bežných príjmov 3784 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3783,91
EUR.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
3783,91 EUR
Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2020
0,00

% plnenia
0,00
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Z rozpočtových kapitálových príjmov 0,00 bol skutočný príjem K 31.12.2020v sume 0,00EUR,
čo predstavuje 0,00% plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtovaných organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
rok 2020 po poslednej
zmene
2298421,33
1828753,45
79,57% plnenia
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2298421,33 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 1828753,45 EUR, čo predstavuje 79,57 % čerpanie.
A. Bežné výdavky-obec
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
rok 2019 po poslednej
zmene
738294,37
642644,69
87,04
Z rozpočtovaných
bežných
výdavkov
738294,37EUR
bolo
skutočne
k 31.12.2020v sume 642644,69 EUR, čo predstavuje 87,04% čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

čerpané

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 336615 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
304020,24 EUR, čo je 90,32 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
starostu obce, hlavnej kontrolórky, VPO, opatrovateľskej služby a pracovníkov školstva
výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 109712 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 97374,26
EUR, čo je 88,75 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 280674,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
233599,08 EUR, čo je 83,28 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 7803,17 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 6735,39
čo predstavuje 86,31% čerpanie.
Splácanie úrokov
Z rozpočtovaných výdavkov 3490 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 915,72 čo
predstavuje 26,24% čerpanie.
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B. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
2020 po poslednej zmene
1092001,96
718852,47
65,83 %
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1092001,96 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 718852,47 2EUR, čo predstavuje 65,83 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia a modernizácia budov objektov a ich častí
 Rekonštrukcia Obecný úrad
.........291858 EUR
 Rekonštrukcia – cesty
.........47953 EUR
 Projekt Využitie geoterm.energie KD, MS ........283 299 EUR
 Ralizácia nových stavieb ŠFRB 8 b.j.
.......... 93 042 EUR
C. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
2020 po poslednej zmene
51790
51965,58
100,34 %
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 51790 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 51965,58 EUR, čo predstavuje 100,34 % čerpanie.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – základná škola:
schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
rok201 2020 po poslednej
zmene
416335

415290,71

99,75 %

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
415290,71 EUR.
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 416335 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v
sume 415290,71 EUR, čo predstavuje 99,75 % čerpanie .
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 270588 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
268865,40 EUR, čo je 99,36 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Základnej
školy.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 96081 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 95447,57
EUR, čo je 99,34 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 49295 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 50607,80
EUR, čo je 102,66 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 371 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 369,94 čo
predstavuje 99,71 % čerpanie.
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Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
415290,71 EUR.
Kapitálové výdavky s právnou subjektivitou : ztoho
Základná škola
0,00 EUR.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5.
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 – rozdiel
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
Z toho: kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet - rozdiel
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

1066461,76
1062677,85
3783,91
1057935,40
642644,69
415290,71
8526,36
506336,30
506336,30
0
718852,47
718852,47
0
-212516,17
-203989,81
278585,97
51965,58
226620,39
1851384, 03
1828753,45
22630,58
14781,42
7849,16

Prebytok rozpočtu v sume 7849,16 EUR navrhujem v zmysle § 16 ods. 6. 8. písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. Použiť na tvorbu rezervného fondu.
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V zmysle ustanovenia § 16 ods. 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 toho prebytok vylučujú:
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 14 781,42 EUR.

5.Tvorba a použitie prostriedkov 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 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
-z rozdielu medzi výnosmi nákladmi
-z podnikateľskej činností po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu oprava strechy
 rekonštrukcia Ou
 rekonštrukcia OU

16663,73
8000
0

8000
8746



7917,73

Z k 31.12.2020

Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. V z.n.p.
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
Suma v EUR
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel Úbytky - stravovanie

KZ k 31.12.2020

1,5

%

11168,69
3056,98
8940,24

5285,43
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu

ZS k 1.1.2020 v EUR
1646577,97
1480048,85

KZ k 31.12.2020 v EUR
2422742,11
2296723,47

0,00
1204970,84
275078,01
164558,11

0,00
2021645,46
275078,01
124000,36

718,74
2350,08
0,00
52215,56
104078,73
5000
195
1971,01

1425,99
35,02
0,00
46760,63
70643,72
5000
135
2018,28

ZS k 1.1.2020 v EUR
1646577,97
1085068,35

KZ k 31.12.2020 v EUR
2422742,11
1074129,18

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

0,00
0,00
1085068,35

0,00
0,00
1074129,18

Záväzky

93754,49

393782,34

0
17846,01
11168,69
64739,79
0

0
14781,42
199883,83
74600,09
104517

467755,13

954830,59

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

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

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
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

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom ŠFRB
ostatné záväzky
Návratná finančná výpomoc
Záväzky spolu k 31.12.2019

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote splatnosti

9871
22230,92
13698,36
3610,47
14781,42
82510
90181,25
134891,92
22007
393782,34

9871
22230,92
13698,36
3610,47
14781,42
82510
90181,25
134891,92
22007
393782,34

0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Prima banka
Prima banka
Investičná
rozvojová banka
Ministerstvo
Financií SR

Účel

investičný
municipiálny
8 b.j.
ŠFRB
Finančná
výpomoc

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

splatnosti

60000
25000
93041,74

2490
0
2860,49

62,01
46,28
854,59

57510
25000
90181,25

2026
2029
2050

22007

0

0

22007

2027

Rok

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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a/

Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.122019 z toho

1002325,45

- Skutočné bežné príjmy obce
- Skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmyobce a RO K 31.12.2019

1002180,04
145,41
1002325,45

Celková suma dlhu obce
- Zostatok istiny z bankových úverov
- Zostatok istiny z pôžičiek
- Zostatok istiny z návratných finančných
úverov
- Zostatok istiny z investičných
dodávateľských úverov
-zostatok istiny z bankových úverov na
predfinancovanie proj .EU
- Zostatok istiny zo ŠFRBna obecné
nájpmné byty

194698,25
82 510

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020

194698,25

22 007

90181,25
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Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- Z Úverov zo ŠFRB obecné a nájomné
byty
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezepočíta do
celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce
k 31.12.2020
Zostatok istiny k 31.12.2020
Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019
Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019

90181,25
90181,25
104517,00
§ 17 ods.6 písm. a)
§ 17 ods.6 písm. a

104517,00
1002325,45
10,42 %
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

1002325,45

- Skutočné bežné príjmy obce
- Skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmyobce a RO K 31.12.2019

1002180,04
145,41
1002325,45

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené
- Dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
-dotácie zo zahraničia

311559,63
132863,98
19 207,54

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené
k 31.12.2020
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019
- Splátka istiny a úrokov z finančného výkazu FIN
1-12 k 31.12.2020
- 821005
- 821007
- 651002
- 651003
-651004
Spolu splátka istiny a úrokov k 31.12.2020

463631,15
538694,30

2490
2860,49
915,72
6266,21

.
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

6266,21

538694,30

1 ,16%

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

13

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. 14/2009 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť

-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )

-4-

Červený kríž -bežné výdavky dar.krvi, zdrav.
predn,

200

200

0,00

Zväz invalidov- bežné výdavky kult.progr.
200
200
0,00
Soc.činnosti
Združenie vín – bežné výdavky deg.vín
110
110
0,00
Futbalový klub
1537
1537
0
Poľovnícke združenie bežné výdavky
0
0
0
K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 14/2009
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá 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

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

-1-2-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

Základná škola Gergelya
Édesa s VJM Modrany

17148

17148

0,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

395401,62

395401,62

0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

-1-

-4-

Základná škola Gergelya
Édesa s VJM Modrany

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-

ÚP Komárno
ÚP Komárno
OÚKomárno

Stravovanie žiakov v hm.n.
Školské potreby
Voľby

12350,40
1411,20
589,35

5327,06
1411,20
589,35

7031,12
0,00
0,00

OÚ Nitra odb.šk.
OÚ Nitra odb.šk.
OÚ Nitra odb.šk.
OÚ Nitra odb.šk.
OÚ Nitra odb.šk.
OÚ Nitra odb.šk.
OÚ Nitra odb.šk
Minist. dopr.SR
Oresný úrad
Komárno
Minist. dopr.SR
Implement.ag.
Bratislava

Príspevok pre deti v MŠ
Normatívny príspevok pre ZŠ
Prísp.pre asistentov v ZŠ
Udržanie prac. Miest MS
Vzdelávacie poukazy
Transfer pre žiakov soc znev.
Príspevok na učebnice
Na úsek stav.poriadku
Dotácia COVID 19

1336
329152
24384
8850,68
2541
3700
3610
1962,11
6413,42

1336
329152
24384
8850,68
2541
3700
3610
1962,11
6413,42

0,00
0
0
0
0,00
0
0
0,00
0

Na úsek dopravy
Na TSP

58,06
18560,76

58,06
18560,76

0
0
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Implement.ag.
Bratislava
Implement.ag.
Bratislava
OÚ Nitra odb.ŽP
MV SR
Bratislava
MV SR
Bratislava
MV SR
Bratislava
Metodickopedag.centr.
Prešov
Štatistický úrad
SR
MV SR
Bratislava
MV SR
Bratislava
ÚP Komárno

Komunitné centrum

0

Opatrovateľská služba

37407,88

34111,33

3296,55

Starostlivosť o ŽP
matrika

127,68
2407,58

0
0

42

127,68
2407,58
,
42

443,52

443,52

0

32014,62

32014,62

0

Sčítanie domov

2928

1100

1828

Dobrov.pož.ochrana

1400

1400

0,00

2438,87

2438,87

0

0

74,75
2551

Register adries
Hlásenie pobytu občanov
Projekt ŠOV

Projekt lek.stanica
Rodinné prídavky
Mimoriadna situácia povodeň

74,85

0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s inou obcou

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu

programového rozpočtu
Obec na základe uznesenia č. 145/2017 Obecného zastupiteľstva netvorila programy.
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