Záverečný účet Obce Zubrohlava
za rok 2020

Predkladá: Pavol Bugeľ – starosta obce
Spracoval: Mgr. Zuzana Lipovská
V Zubrohlave dňa 15.03.2021
Návrh záverečného účtu:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 23.03.2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 23.03.2021
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 23.03.2021
Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Zubrohlave dňa 25.05.2021 uznesením č.
XIV/2021 bod 2/3 a 2/4.
Záverečný účet:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 17.06.2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 17.06.2021
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 17.06.2021

Záverečný účet obce za rok 2020

OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2020

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

4.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

5.

Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

8.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

9.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

2

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 vyrovnaný. 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 16.12.2019 uznesením č. VI/2019.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 24.04.2020 uznesením č. VIII/2020 bod 2/1
- druhá zmena schválená dňa 13.08.2020 uznesením č. X/2020 bod 2/5
- tretia zmena schválená dňa 23.10.2020 uznesením č. XI/2020 bod 2/4
- štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2020 uznesením č. XII/2020 bod 2/7.
Rozpočet obce k 31.12.2020

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1.986.918

4.690.059

4.704.294,83

100,3

1.762.007
132.411

1.912.699
1.235.471
1.440.779

1.910.935,81
1.235.470,79
1.456.779,19

99,91
100
101,11

92.500
1.986.918

101.110
4.468.048

101.109,04
4.239.094.84

100
94,88

633.107
232.171

721.252
1.483.188
1.083.649

540.848,38
1.458.237,99
1.083.648,89

74,99
98,32
100

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

1.121.640

1.179.959

1.156.359,58

98

Rozpočtové
hospodárenie obce

0

222.011

465.199,99

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
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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
4.690.059

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

4.704.294,83

100,3

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4.690.059 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
4.704.294,83 EUR, čo predstavuje 100,3% plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1.912.699

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1.910.935,81

99,91

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.912.699 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1.910.935,81 EUR, čo predstavuje 99,91% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1.077.216

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1.075.670,61

99,86

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 989.878 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 989.878,12 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100%.
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19 bola krátená.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 30.415 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 29.257,05 EUR, čo
predstavuje plnenie na 96,19% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9.839,52 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 19.289,73 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 127,80
EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 7.795,47 EUR.
Daň za psa – 1.312,17 EUR. Pohľadávky k 31.12.2020 obec eviduje v sume 823,81 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva – 0 EUR
Daň za ubytovanie – 21,90 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje – 0 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – 55.201,37 EUR. Pohľadávky
k 31.12.2020 obec eviduje v sume 15.676,75 EUR.
Poplatok za rozvoj – 0 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
14.552

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

14.551,85

100
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4.223 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4.222,96 EUR, čo je
100% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov (hrobové miesta,
prenájom verejného priestranstva) v sume 2.630,03 EUR a príjem z prenajatých budov,
priestorov, objektov a strojov v sume 1.592,93 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 10.329 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 10.328,89 EUR, čo je
100% plnenie. Plnenie zahŕňa matričné a správne poplatky, poplatky za hlásenie v rozhlase,
kopírovanie, poplatky za využitie svadobky, príjmy z predaja kuka nádob, poplatky za
opatrovateľskú službu a predaj šrotu.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
6.254

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

6.034,47

96,49

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6.254 EUR, bol skutočný príjem vo výške
6.034,47 EUR, čo predstavuje 96,49% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z refundácií el. energie.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 814.677 EUR bol skutočný príjem vo výške 814.678,88
EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
SPOLU BT za ZŠ s MŠ:
Zaslané na účet ZŠ s MŠ :

MVSR
MVSR
MVSR
MVSR
MVSR
MVSR
MVSR
ŠÚ SR

Suma v EUR
66,40
35.527,48
49.244,40
630.906,00
8.922,00
5.857,00
2.700,00
3.900,00
18.288,00
7.684,00
1.373,00
3.360,00
767.828,28
722.459,08

763,29
7.240,37
149,20
219,73
99,92
1.240,51
5.876,45
3.628,00

Účel
školské potreby
FP materská škola
stravovacie návyky žiakov
osobné náklady a prevádzková
réžia
vzdelávacie poukazy
príspevok MŠ
škola v prírode
lyžiarsky výcvik
asistent učiteľa
učebnice
odchodné
COVID-19
21.769,20 – v roku 2021 vrátené na
ÚPSVaR NO – stravné
23.600,00 – zaslané na účet ZŠ s MŠ
v mesiaci január

FP register obyvateľov
FP matrika
FP register adries
FP na životné prostredie
FP na komunikácie
FP voľby do NR SR
refundácia nákladov COVID-19
FP sčítanie domov a bytov
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MPSVaR
ÚPSVaR
ŠR - INTERREG
ŠR - INTERREG
INTERREG - PL
INTERREG - ŽSK
INTERREG - PL
DPO SR
Environmentálny fond
Nadácia Poštovej banky
SPOLU BT za obec:
SPOLU:

4.240,20
2.806,95
771,51
300,00
1.124,10
6.800,96
6.800,96
3.000,00
1.538,45
250,00
46.850,60
814.678,88

FP opatrovateľská služba
FP verejnoprospešné práce
vyhliadková veža
Dom dedičstva
Dom dedičstva
cykloprístrešok 50%
cykloprístrešok 50%
FP DHZ Zubrohlava
FP ochrana životného prostredia
FP miestna komunita

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

Suma v EUR
5.876,45

Účel
refundácia nákladov spojených
s pandémiou a testovaním

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID -19:
- 25.11.2020 – bola pripísaná na účet obce suma 1.696,20 EUR refundácia nákladov
spojených s pandémiou za I. polrok 2020
- 30.11.2020 – bola na účet obce pripísaná suma 4.180,25 EUR refundácia nákladov
spojených s plošným testovaním v mesiacoch október a november.
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
1.235.471

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1.235.470,79

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1.235.471 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 1.235.470,79 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 570 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 570 EUR, čo predstavuje
100 % plnenie. Ide predaj pozemku (mizura) Mgr. Lukačovskej a p. Remkovi.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 1.234.901 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1.234.900,79 EUR,
čo predstavuje 100% plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MVSR
Nadácia Poštovej banky
ŠR

Suma v EUR
Účel
11.264,06 rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
1.750,00 modernizácia kúrenia klubovňa –
Urbársky dom
1.570,89 vyhliadková veža
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ŽSK
INTERREG - PL
INTERREG - PL
MŽPSR
IROP
Environmentálny fond
SPOLU:

9.308,29
9.308,30
1.785,00
952.746,66

FP cykloprístrešok 50%
FP cykloprístrešok 50%
FP Dom dedičstva - refundácia
výstavba zberného dvora +
technológia
127.167,59 interiérové a technické vybavenie
učební ZŠ
120.000,00 výstavba
ATS
a rozšírenie
vedenia vodovodu Skladaná
1.234.900,79

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
1.440.779

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1.456.779,19

101,11

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1.440.779 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 1.456.779,19 EUR, čo predstavuje 101,11% plnenie.
Obec k 31.12.2020 viedla na bežnom účte 3 zábezpeky z verejného obstarávania v sume 16.000,EUR k projektu „Dom dedičstva a cyklochodnik“ – STAVINEK – 8.000,- EUR; SATES –
4.000,- EUR; DOPSTAV – 4.000,- EUR.
V roku 2020 boli prijaté tri bankové úvery v sume 1.288.524,16 EUR:
1. Úver na výstavbu zberného dvora v sume 1.037.621,93 EUR schválený obecným
zastupiteľstva dňa 11.09.2019 uznesením č. V/2019 bod 2/1 a 13.08.2020 uznesením
X/2020 bod 2/2.
2. Úver na vybavenie ZŠ v sume 130.902,23 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa
02.06.2020 uznesením č. IX/2020 bod 2/7 a 13.08.2020 uznesením č. X/2020 bod 2/4.
3. Úver na výstavbu ATS a rozšírenie vedenia vodovodu Skladaná v sume 120.000,00 EUR
schválený obecným zastupiteľstva dňa 13.08.2020 uznesením č. X/2020 bod 2/3.
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 54.623 EUR schválená
obecným zastupiteľstva dňa 23.10.2020 uznesením č. XI/2020 bod 2/3.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. VI/2019 zo dňa 16.12.2019 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 132.411 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 83.246 EUR.
V roku 2020 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky na školské stravovania v sume 14.055,60 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 330,43 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
84.744

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

84.743,40

100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 84.744 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
84.743,40 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola Erazmus Raabe, dary
3.831,73 EUR
Materská škola poplatky rodičia
8.556,00 EUR
Školská jedáleň strava a réžia
69.187,67 EUR
Školský klub detí poplatky rodičia
3.168,00 EUR
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0
EUR.
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
16.366

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

16.365,64

100

V roku 2020 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR Erazmus Raabe v sume 1.655 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 13.246,64 EUR
- nevyčerpané prostriedky z poplatkov MŠ v sume 1.464 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
4.468.048

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

4.239.094,84

94,88

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4.468.048 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 4.239.094,84 EUR, čo predstavuje 94,88% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
721.252

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

540.848,38

74,99
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 721.252 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
540.848,38 EUR, čo predstavuje 74,99% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 182.718 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
150.345,72 EUR, čo je 82,28% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, hlavného
kontrolóra obce, pracovníkov OcÚ a opatrovateľskej služby.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 72.932 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 54.649,22
EUR, čo je 74,93% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 395.483 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
276.998,73 EUR, čo je 70,04% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, poistenie majetku, obstaranie drobného hmotného
majetku, rutinná a štandardná údržba, odmeny vyplatené na základe dohôd, odmeny poslancov
OZ a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 67.073 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 55.808,82
EUR, čo predstavuje 83,21% čerpanie. Výdavky boli zúčtované na bežný transfer TJ SOKOL
Zubrohlava, Farnosť Zubrohlava, členské príspevky, separovaný zber Združenie Biela Orava
Breza, jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa a náhrady PN.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 3.046 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 3.045,89
EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1.483.188

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

1.458.237,99

98,32

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1.483.188 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 1.458.237,99 EUR, čo predstavuje 98,32% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) 01 – Všeobecné verejné služby
Z rozpočtovaných 11.537 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 11.537,27 EUR,
čo predstavuje 100% čerpanie. Z toho:
- nákup pozemkov pod miestne komunikácie – 1.967,00 EUR
- modernizácia kúrenia v budove OcÚ – 2.851,00 EUR
- parkovisko oproti fare – 3.079,80 EUR
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b) 03 – Verejný poriadok a bezpečnosť
Z rozpočtovaných 2.256 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 2.256 EUR na
nákup defibrilátora, čo predstavuje 100% čerpanie.
c) 04 – Ekonomická oblasť
Z rozpočtovaných 91.935 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 70.422,03 EUR,
čo predstavuje 76,6% čerpanie. Z toho:
- lávka – chodník pre peších na cintorín – 17.982,34 EUR
- nákup sypača (traktor) – 3.840,00 EUR
- výstavba miestnych komunikácií – 47.710,69 EUR ( ul. Mlynská – 38.990,17 EUR)
- prípravná projektová dokumentácia chodník ul. Nová bobrovská – 889,00 EUR
d) 05 – Ochrana životného prostredia
Z rozpočtovaných 1.071.970 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1.071.969,62
EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Z toho:
- technológia zberného dvora (traktor, drviče) – 249.444,00 EUR
- kontajnery a sudy – 25.836,00 EUR
- stavba zberného dvora – 796.689,62 EUR
e) 06 – Bývanie a občianska vybavenosť
Z rozpočtovaných 153.926 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 151.489,34
EUR, čo predstavuje 98,42% čerpanie. Z toho:
- rozšírenie vedenia verejného osvetlenia – 11.276,50 EUR
- výstavba ATS a rozšírenie vodovodu Skladaná – 140.212,84 EUR
f) 08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Z rozpočtovaných 10.167 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 9.167,36 EUR, čo
predstavuje 90,17% čerpanie. Z toho:
- dorábka detského ihriska pod farou – 5.428,36 EUR
- vybudovanie kúrenia v budove TJ SOKOL – 1.741,00 EUR
- modernizácia kotla v Urbárskom dome – klubovňa (dar z Nadácie Poštovej banky) – 1.998,00
EUR
g) 09 - Vzdelávanie
Z rozpočtovaných 138.486 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 138.485,36
EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Z toho:
- nákup interiérového vybavenia učební, vybavenie špeciálnych učební – chemická, výpočtová,
dielne a pod., nákup kníh – 138.485,36 EUR
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
2020 po poslednej zmene
1.083.649
1.083.648,89
100
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1.083.649 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 1.083.648,89 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1.083.649 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1.083.648,89 EUR, čo
predstavuje 100%
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4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1.179.959

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

1.156.359,58

98

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1.179.959 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 1.156.359,58 EUR, čo predstavuje 98% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
659.086,13 EUR
Materská škola
282.302,32 EUR
Školská jedáleň
178.443,13 EUR
Školský klub detí
36.528,00 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0
EUR.

4. 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 HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
1.995.679,21
1.910.935,81
84.743,40

1.697.207,96
540.848,38
1.156.359,58

+298.471,25
1.235.470,79
1.235.470.79
0,00

1.458.237,99
1.458.237,99
0,00

-222.767,20
+75.704,05
-78.676,11
0,00
-2.972,06
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Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky ŠJ
- na verejné obstarávanie
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky ŠJ
- na verejné obstarávanie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené hospodárenie obce

1.457.144,83
0,00
16.000,00
0,00
1.083.648,89
0,00
0,00
0,00

+373.495,94
4.688.294,83
4.239.094,84
+449.199,99
-78.676,11
0,00
0,00
+370.523,88

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID - 19.
Prebytok rozpočtu v sume 75.704,05 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 sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe
osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo
výške 78.676,11 EUR a takto zistený schodok v sume 2.972,06 EUR bol v rozpočtovom roku
2020 vysporiadaný z finančných operácií v sume 2.972,06 EUR.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 45.369,20 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 23.600 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 21.769,20 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 11.264,06 EUR, a to na :
- rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice v sume 11.264,06 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od ŠÚ SR podľa zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 2.719,51 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 7.440,10 € (na účet RO – ZŠ s MŠ) a 10.875,06
EUR (na účte obce),
e) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde v sume 1.008,18 EUR.
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Zostatok finančných operácií v sume 373.495,94 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 2.972,06
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 370.523,88 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
165.648,61 EUR
- úhradu preklenovacích úverov („Výstavba zberného dvora v obci Zubrohlava“ – 84.875,27 EUR
a „Rozšírenie vodovodu v obci Zubrohlava – Skladaná“ – 120.000 EUR)
204.875,27 EUR .
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo
výške 165.648,61 EUR.
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5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2019
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- nákup pozemkov – uznesenie č. VIII/2020 bod
2/2 24.4.2020
- parkovisko pri lávke pre peších - uznesenie č.
VIII/2020 bod 2/2 24.4.2020
- opticky internet – dorábka - uznesenie č.
VIII/2020 bod 2/2 24.4.2020
- nákup defibrilátora – uznesenie č. VI/2019 bod
2/4 16.12.2019
- lávka pre peších na cintorín - uznesenie č.
VI/2019 bod 2/4 16.12.2019
- traktor KUBOTA s príslušenstvom (projekt) uznesenie č. VIII/2020 bod 2/2 24.4.2020
- stavba zberného dvora (projekt) - uznesenie č.
VIII/2020 bod 2/2 24.4.2020
- kanalizácia – prípravná dokumentácia uznesenie č. VIII/2020 bod 2/2 24.4.2020
- kanalizácia – rozšírenie vedenia - uznesenie č.
VIII/2020 bod 2/2 24.4.2020
- vodovod – rozšírenie vedenia (projekt) –
uznesenie XII/2020 bod 2/8 16.12.2020
- detské ihrisko pod farou – dorábka - uznesenie č.
VI/2019 bod 2/4 16.12.2019
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
160.651,98
116.644,19

0,00
0,00
83.246,00
1.966,00
3.079,80
1.853,47
2.256,00
17.982,34
19.750,80
8.511,69
840,00
2.071,01
19.506,53
5.428,36
0,00
0,00
194.050,17

Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
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Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje Kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020

Suma v EUR
1.085,08 €

Prírastky - povinný prídel - 1%

1.338,04 €

- ostatné prírastky

0,00

Úbytky - závodné stravovanie

1.258,47 €

- vianočný príspevok

410,00 €

- ostatné úbytky

0,00

KZ k 31.12.2020

754,65 €

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010
Z.z. v z.n.p..
Fond rozvoja bývania
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

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

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
3.644.711,65
4.975.904,22
2.356.618,73
3.347.823,18
3.589,00
2.068.728,43
284.301,30
1.281.491,13

5.596,60
3.057.925,28
284.301,30
1.620.332,78

2.223,36
972.107,25
0,00
14.623,67
292.536,85
0,00
0,00
6.601,79

1.740,93
945.378,69
0,00
21.556,63
651.656,53
0,00
0,00
7.748,26

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
3.644.711,65
4.975.904,22
2.346.913,00
2.492.595,37
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Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

2.346.913,00
308.040,79

2.492.595,37
367.995,96

1.020,00
14.055,60
1.085,08
291.880,11
0,00
989.757,86

2.040,00
59.352,77
754,65
46.350,27
259.498,27
2.115.312,89

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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

8.416,75
10.021,78
7.278,24
1.578,94
0,00
204.875,27
0,00
19.054,56
251.225,54

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

8.416,75
10.021,78
7.278,24
1.578,94
0,00
204.875,27
0,00
19.054,56
251.225,54

0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Prima
banka
Slovensko
Prima
banka
Slovensko
Prima
banka
Slovensko

Účel

projekt „Výstavba
zberného dvora
v obci Zubrohlava“
projekt „Zlepšenie
kľúčových
kompetencií žiakov
ZŠ Zubrohlava“
projekt „Rozšírenie
vodovodu v obci
Zubrohlava Skladaná“

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

Rok
splatenia

1.037.621,93 €

952.746,66 €

2.859,87 €

84.875,27 €

2021

130.902,23 €

130.902,23 €

160,35 €

0,00 €

2020

120.000,00 €

0,00 €

25,67 €

120.000,00 €

2021

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
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a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
z toho::
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO – ZŠ s MŠ Zubrohlava
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019*
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:
- 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**

1.790.025,16
101.135,11
1.891.160,27

54.623,00
204.875,27

259.498,27

204.875,27
204.875,27
54.623,00

Zostatok istiny k 31.12.2020**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. a)

54.623,00

1.891.160,27

28,88%

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO – ZŠ s MŠ Zubrohlava
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- ostatné
Spolu bežné príjmy obce a RO 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:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004

Suma v EUR

1.790.025,16
101.135,11
1.891.160,27

672.954,95
5.291,29
3.000,00
0,00
3.000,00
3.278,91
3.278,91
219,06
691.023,12
1.200.137,15

3.045,89
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Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

3.045,89

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

3.045,89

1.200.137,15

0,25%

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2016 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 .....
- kapitálové výdavky na ....

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

TJ SOKOL Zubrohlava – bežný transfer na
činnosť
Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Zubrohlava
– bežný transfer cezhraničný projekt, oprava
kultúrnej pamiatky
CVČ Maják Námestovo – bežné výdavky na
prevádzku

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

17.000,00

17.000,00

0

20.000,00

20.000,00

0

150,00

150,00

0

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2016
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká na základe živnostenského povolenia.
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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
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ – bežný transfer

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

351.800,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

351.780,84

19,16
(31.12.2020 pripísaný na účet
SK2156000000004001431003)

ZŠ s MŠ – kapitálový transfer
ZŠ s MŠ – voľnočasové
aktivity
Spolu výdaj z obce:

0,00
0,00
351.800,00
Suma prijatých
finančných
prostriedkov

ZŠ s MŠ – poplatky MŠ a ŠKD

40.897,57

0,00
0,00
351.780,84

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

30.022,51
(vrátené na účet ZŠsMŠ
v priebehu roka 2020)

ZŠ s MŠ – ERAZMUS RAABE
ZŠ s MŠ – ostatné príjmy
(ŠIOV, dary, úroky)
ZŠ s MŠ – platby za stravné –
potraviny ŠJ
Spolu príjmy RO ZŠ s MŠ:

19,16

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

10.875,06
(07.01.2021 uhradené ZŠsMŠ)

5.179,00
307,73

5.179,00
307,73

0
0

38.359,10

38.359,10

0

84.743,40

73.868,34

10.875,06

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

ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

66,40
35.527,48
49.244,40

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

66,40
35.527,48
27.475,20

0
0
21.769,20

-4-

(29.01.2021 vrátené na účet
ÚPSVaR)

OŠÚ Žilina

630.906,00

607.306,00

23.600,00
(v mesiaci január 2021
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uhradené na účet ZŠ s MŠ)

OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
SPOLU BT za ZŠ s MŠ:

8.922,00
5.857,00
2.700,00
3.900,00
18.288,00
7.684,00
1.373,00
3.360,00
767.828,28

8.922,00
5.857,00
2.700,00
3.900,00
18.288,00
7.684,00
1.373,00
3.360,00
722.459,08

0
0
0
0
0
0
0
0
45.369,20

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MVSR
MVSR
MVSR
MVSR
MVSR
MVSR
MVSR
ŠÚ SR
MPSVaR
ÚPSVaR
ŠR INTERREG
ŠR INTERREG
DPO SR
Environmentálny
fond
MVSR
ŠR
MŽPSR

Účelové určenie grantu, transferu uviesť
: školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

FP register obyvateľov
FP matrika
FP register adries
FP na životné prostredie
FP na komunikácie
FP voľby do NR SR
refundácia nákladov COVID-19
FP sčítanie domov a bytov
FP opatrovateľská služba
FP verejnoprospešné práce
vyhliadková veža
Dom dedičstva
FP DHZ Zubrohlava
FP ochrana životného prostredia

rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
vyhliadková veža
výstavba
zberného
dvora
+
technológia a vybavenie
IROP
interiérové a technické vybavenie
učební ZŠ
Environmentálny výstavba ATS a rozšírenie vedenia
fond
vodovodu Skladaná
SPOLU:

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

763,29
7.240,37
149,20
219,73
99,92
1.240,51
5.876,45
3.628,00
4.240,20
2.806,95
771,51

763,29
7.240,37
149,20
219,73
99,92
1.240,51
5.876,45
908,49
4.240,20
2.806,95
771,51

0
0
0
0
0
0
0
2.719,51
0
0
0

300,00

300,00

0

3.000,00
1.538,45

3.000,00
1.538,45

0
0

11.264,06
1.570,89
952.746,66

0,00
1.570,89
952.746,66

11.264,06
0
0

127.167,59

127.167,59

0

120.000,00

120.000,00

0

1.244.623,78

1.230.640,21

-5-

13.983,57

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

Obec
Zákamenné
–
Spoločný obecný úrad
Mesto Námestovo – CVČ
Maják

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

3.928,70

2.785,87

150,00

150,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

1.142,83
0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

INTERREG – ŽSK –
cykloprístrešok Kýčera

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

6.800,96

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

6.800,96

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2020.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume
370.523,88 EUR:
1. na tvorbu rezervného fondu vo výške 165.648,61 EUR
2. na úhradu preklenovacích úverov v sume 204.875,27 EUR.
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