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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 prebytkový. Bežný rozpočet bol 
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2019  uznesením č. 6/2019. 
Rozpočet bol zmenený jedenkrát: 

- prvá zmena schválená dňa 21. 12. 2020 uznesením č. 6/2020  
 

Rozpočet obce k 31.12.2020 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Príjmy celkom 381661,00 152739,00 
z toho :   
Bežné príjmy 200416,00 107186,00 
Kapitálové príjmy 0,00 18862,00 
Finančné príjmy 181245,00 26691,00 
Výdavky celkom 381661,00 152739,00 
z toho :   
Bežné výdavky 127093,00 129876,00 
Kapitálové výdavky 22863,00 22863,00 
Finančné výdavky 5220,00 0,00 
Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 

 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020  
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

152739,00 147647,34 96,67 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 152739,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 
147647,68 EUR, čo predstavuje 96,67 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

107186,00 102400,19 95,53 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 107186,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 
102400,19 EUR, čo predstavuje 95,53 % plnenie.  
 
a) daňové príjmy  
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Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

87283,00 84317,75 96,60 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 49000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 49860,48 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 101,76 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 36200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 32296,88 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 89,22 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 27137,96 EUR, 
príjmy dane zo stavieb boli v sume 5158,92 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 0,00 EUR. 
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 31956,17 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 331,63 
EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5586,28 EUR. 
 
Daň za psa 
Z rozpočtovaných 183,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 162,00 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 88,52 %. 
 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
Z rozpočtovaných 1900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1998,39 EUR, čo 
predstavuje 105,18 % plnenie. 
 
b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

10293,00 9712,27 94,36 
 
Príjmy z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 1703,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1644,13 EUR, čo je 
96,54 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2,41 EUR 
a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1641,72 EUR. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Z rozpočtovaných 8590,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 8068,14 EUR, čo je 
100,11 % plnenie.  
 
c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

860,00 923,85 107,43 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 860,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 923,85 
EUR, čo predstavuje 107,43 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z 
dobropisov a z vratiek. 
 
d) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 8750,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 7446,32 
EUR, čo predstavuje 85,10 % plnenie. 
 



 5

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Milan Kupča 300,00 Dar na cestu 
Michaela Michalská 300,00 Dar na cestu 
Attila Molnár 50,00 Dar na cestu 
Ministerstvo dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR  

9,07 Prenesený výkon ŠS na 
vykonávanie špeciálneho úradu 
pre miestne komunikácie a 
účelové komunikácie 

Okresný úrad Nitra, odbor 
starostlivosti o ŽP 

19,95 Prenesený výkon ŠS na úseku 
starostlivosti o ŽP 

Ministerstvo dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR 

306,58 Prenesený výkon ŠS na úseku 
stavebného poriadku 

Okresný úrad Levice, odbor krízového 
riadenia 

79,99 
 

Odmena skladníkovi CO 

Ministerstvo vnútra SR 701,46 Voľby do NR SR I. a II. kolo 
Štatistický úrad SR 1408,00 Sčítanie domov a bytov 2021 
Ministerstvo vnútra SR 840,29 Testovanie Covid-19 
Úrad práce soc. vecí a rodiny 3329,28 Náhrada mzdy 66%  
Okresný úrad Levice, organizačný 
odbor 

101,70 Hlásenie pobytu občanov, regob, 
register adries 

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

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

18862,00 18556,15 98,38 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 18862,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 
v sume 18556,15 EUR, čo predstavuje 98,38 % plnenie.  
 
Príjem z predaja kapitálových aktív: 
Z rozpočtovaných 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 146,18 EUR, čo je 
97,45 % plnenie.  
Príjem z predaja budov bol vo výške 146,18 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0,00 
EUR. 
 
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Z rozpočtovaných 7000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6697,97 EUR, čo 
predstavuje 95,69 % plnenie. 
 
Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 11712,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 11712,00 EUR, čo 
predstavuje 100,00 % plnenie. 
 
Prijaté granty a transfery 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 11712,00 Územný plán obce Jabloňovce 
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3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

26691,00 26691,00 100,00 
 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 26691,00 EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2020 v sume 26691,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/2019 zo dňa 21.03.2019 bolo schválené použitie 
rezervného fondu v sume 5280,00 EUR, v skutočnosti bolo plnenie v sume 5280,00 EUR. 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2020 zo dňa 18.8.2020 bolo schválené použitie 
rezervného fondu v sume 16000,00 EUR, v skutočnosti bolo plnenie 5640,00 EUR. Uznesením 
obecného zastupiteľstva č. 4/2020 zo dňa 05.11.2020 bolo schválené použitie rezervného fondu 
v sume 5880,00 EUR, v skutočnosti bolo plnenie v sume 5880,00 EUR. Uznesením obecného 
zastupiteľstva č. 9/2020 bola schválená I. úprava rozpočtu, v ktorej bolo zahrnuté použitie 
z rezervného fondu v sume 9891,00 EUR, v skutočnosti bolo plnenie v sume 9891,00 EUR. 
 
 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

152739,00 135794,66 88,91 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 152739,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 
v sume 135794,66 EUR, čo predstavuje 88,91 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  

 
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

129876,00 112931,66 86,95 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 129876,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 
v sume 112931,66 EUR, čo predstavuje 86,95 % 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 40953,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 
39907,08 EUR, čo je 97,45 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 
odmeny poslancom OZ a členom volebných komisií. 
 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 13046,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 
13244,88 EUR, čo je 101,53 % čerpanie.  
 
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 73029,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 
57032,52 EUR, čo je 78,10 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako 
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sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom 
a ostatné tovary a služby. 
 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov 2848,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2747,18 
EUR, čo predstavuje 96,46 % čerpanie. 
 
2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

22863,00 22863,00 100,00 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 22863,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 22863,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu.  
 
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Nákup nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 463,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 463,00 EUR, čo 
predstavuje 100,00 % čerpanie.  
b) Pasportizácia dopravného značenia 
Z rozpočtovaných 1150,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1150,00 EUR, 
čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 
c) ÚPN obce Jabloňovce – 1. etapa: Prieskumy a rozbory, 2. etapa: Zadanie, 3. etapa: 
Návrh a 4. etapa: Čistopis 
Z rozpočtovaných 20720,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 20720,00 EUR, 
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  
d) Projektová dokumentácia „Chodník a prístrešok v obci Jabloňovce“ 
Z rozpočtovaných 530,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 530,00 EUR, čo 
predstavuje 100,00 % čerpanie. 

 
3. Výdavkové finančné operácie  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0,00 0,00 0,00 
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.  
 
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 102400,19
z toho : bežné príjmy obce  102400,19
Bežné výdavky spolu 112931,66
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z toho : bežné výdavky  obce  112931,66
Bežný rozpočet -10531,47
Kapitálové  príjmy spolu 18556,15
z toho : kapitálové  príjmy obce  18556,15
Kapitálové  výdavky spolu 22863,00
z toho : kapitálové  výdavky  obce  22863,00
Kapitálový rozpočet  -4306,85
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -14838,32
Vylúčenie z prebytku  0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -14838,32
Príjmové finančné operácie  26691,00
Výdavkové finančné operácie 0,00
Rozdiel finančných operácií 26691,00
PRÍJMY SPOLU   147647,34
VÝDAVKY SPOLU 135794,66
Hospodárenie obce  11852,68
Vylúčenie z prebytku 2797,60
Upravené hospodárenie obce 9055,08
  
Prebytok rozpočtu v sume 9055,08 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu 9055,08 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 1.1.2020 65630,07 
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

9055,08     

Úbytky   - použitie rezervného fondu   19728,00  
KZ k 31.12.2020 54957,15 

 
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 1949,71  
Prírastky - povinný prídel -1 %                    401,81  
               - ostatné prírastky 0,00 
Úbytky   - príspevok na stravovanie                     27,24    
KZ k 31.12.2019 2324,28 

 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 
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A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 
Majetok spolu 744868,61 744407,14 
Neobežný majetok spolu 665440,92 674156,18 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 20406,00 
Dlhodobý hmotný majetok 631056,08 619365,34 
Dlhodobý finančný majetok 34384,84 34384,84 
Obežný majetok spolu 79401,29 70130,96 
z toho :   
Zásoby 1571,64 1810,20 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  3209,86 7718,32 
Finančné účty  74619,79 60602,44 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  26,40 120,00 
 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 
Vlastné imanie a záväzky spolu 744868,61 744407,14 
Vlastné imanie  632271,99 619067,28 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  632271,99 619067,28 
Záväzky 7591,69 12055,33 
z toho :   
Rezervy  700,00 700,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 2797,60 
Dlhodobé záväzky 1949,71 2324,28 
Krátkodobé záväzky 4941,98 6233,45 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie 105004,93 113284,53 
 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 

 
Stav záväzkov k 31.12.2020    

Druh záväzku Záväzky celkom 
k 31.12.2020 v EUR 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:     
- dodávateľom 1786,21 1786,21  
- zamestnancom 2553,70 2553,70  
- poisťovniam  1617,37 1617,37  
- daňovému úradu 276,17 276,17  
- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00  
- bankám 0,00 0,00  
- štátnym fondom 0,00 0,00  
- ostatné záväzky 0,00 0,00  

Záväzky spolu k 31.12.2020 6233,45 6233,45  
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8. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) rozpočtom iných obcí 

 
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 rozpočtom iných obcí  
 

 
Obec  

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Obec Bátovce 150,00 150,00 0,00 
Rímskokatolícka cirkev 
biskupstvo Banská 
Bystrica - centrum 
voľného času Levice 

100,00 100,00 0,00 

 
13. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 
k Záverečnému účtu za rok 2020. 
 
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 na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 9055,08 EUR. 
 


