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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 prebytkový a  kapitálový  rozpočet ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č. 29/2019. 

 

Rozpočet bol zmenený celkovo sedemkrát: 

- prvá zmena schválená dňa 07.02.2020 – RO č. 1 starostom obce 

- druhá zmena vykonaná dňa 11.05.2020 – RO č. 2 zamestnancom obce 

- tretia zmena schválená dňa 25.05.2020 – RO č. 3 starostom obce 

      -     štvrtá zmena schválená dňa 02.06.2020 – RO č. 4 starostom obce 

      -     piata zmena schválená dňa 05.10.2020 – RO č. 5 starostom obce 

      -     šiesta zmena schválená dňa 03.11.2020 – RO č. 6 starostom obce 

      -     siedma zmena schválená dňa 11.12.2020 – RO č. 7 uznesením OZ č. 55/2020       

       

 

Rozpočet obce k 31.12.2020 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 397 119,30 446 965,53 

z toho :   

Bežné príjmy 384 019,30 415 880,67 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné príjmy 13 100,00 31 084,86 

Výdavky celkom 397 119,30 442 231,06 

z toho :   

Bežné výdavky 378 119,30 425 454,06 

Kapitálové výdavky 19 000,00 16 777,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 4 734,47 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 
 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

446 965,53 434 603,55 97,23 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 446 965,53 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

434 603,55 EUR, čo predstavuje  97,23 % plnenie. Sumu 434 603,55 € tvoria bežné daňové 

príjmy, granty a transfery a príjmové finančné príjmy. 

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

415 880,67 403 556,74 97,04 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 415 880,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

403 556,74 EUR, čo predstavuje  97,504% plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

231 749,27 226 830,90 97,88 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume  EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 218 140,87 EUR, čo predstavuje plnenie na 

99,15%.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 6 650,57 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5 578,76 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 83,88 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  3 962,93 EUR, 

za nedoplatky z minulých rokov 1 615,83 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani 

z nehnuteľností v sume 6 906,29  EUR. 

 

Daň za psa  221,10 EUR. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 4 772,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 890,17 EUR, čo 

predstavuje 60,56 % Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 554,44 EUR a za nedoplatky 

z minulých rokov 1 335,73 EUR. K 31.12.2020 evidujeme pohľadávky na poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad  vo výške 17 907,40 EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

25 886,20  19 325,92 74,66 
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Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 1 153,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 053,38 EUR, čo je 

94,45 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za vydobyté nerasty v sume 302,73 EUR, 

príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 750,65 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných  24 733,20 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 18 272,54 EUR, čo 

je 73,76 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

2 660,00 2 058,69 77,39 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 660,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške          

2 058,69 EUR, čo predstavuje 77,39 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 155 585,20 EUR bol skutočný príjem vo výške 

155 341,23 EUR, čo predstavuje 99,84 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

OÚ BB odbor školstva 77 232,00 Školstvo – prenesený výkon ŠS   

OÚ BB odbor školstva 1 116,00   Školstvo - učebnice 

OÚ BB odbor školstva       717,00   Školstvo - vzdelávacie poukazy 

OÚ BB odbor školstva      2 700,00  Školstvo - pre deti zo SZP 

OÚ BB odbor školstva 500,00 Školstvo - dištančné vzdelávanie 

OÚ BB odbor školstva 400,00 Školstvo - COVID-19 

OÚ BB odbor školstva        1 740,00   Pre MŠ 

OÚ LC odbor VVS 1 165,12 Voľby do NRSR 2020  

IA ZaSI – MPSVR SR (ESF) 19 215,05 Terénna sociálna práca v obci 

GREP Slovakia, s.r.o., Komárno 388,80  Verifikácia proj.Modernizácia VO 

ÚPSVR ( ESF+ŠR) 7 999,80 NP Cesta na trh práce2 §54 

ÚPSVR ( ESF+ŠR) 1 297,92 NP Cesta na trh práce §54 

ÚPSVR ( ESF+ŠR) 8 021,37 NP Podpora zamestn. UoZ §50j 

ÚPSVR ( ESF+ŠR) 9 333,94 Podpora udržiavania zamest. MŠ  

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,00 Transfer pre DHZ 

ÚPSVR-ŠR      7 603,20 Stravné pre deti v hmotnej núdzi 

ÚPSVR-ŠR  381,80 Šk. potreby pre deti v hmot. núdzi 

ÚPSVR-ŠR 3 250,92 Prídavky na deti poukázané obci 

OÚ LC odbor VVS 204,60 Evidencia obyvateľstva REGOB 

OÚ LC odbor VVS 18,00 Register adries 

OÚ LC odbor VVS              58,89 Starostlivosť o ŽP 

MDVRR SR             26,78 Prenesené kompetencie 

OÚ LC odbor KR             211,84 Bezp. opatrenia COVID-19 

Štatistický úrad SR 1 744,00 Sčítanie domov a bytov 2020 

MŠVVaŠ SR 6 874,20 Školstvo – pedagogický asistent 

Sieť Ráckócziho 140,00 Spotr.materiál k výtv.výchove MŠ 
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Granty a transfery boli účelovo učené 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 

0,00 0,00 0 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

31 084,86 31 046,81 99,88 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 31 084,86 EUR bol skutočný príjem  

V roku 2020 boli zapojené do rozpočtu : 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2019 v sume 6 947,58  EUR ( školstvo, 

stravovanie, na projekt asistent učiteľa)  

- zostatok vlastných prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 1 980,00 EUR 

- zostatok preddavkov  zo školského stravovania v sume 82,23 EUR 

- nevyčerpaná dotácia na viacúčelovú budovu z roku 2019 v sume 10 000,00 EUR 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     

Z dôvodu poklesu príjmov z podielových daní sme získali návratnú finančnú výpomoc vo výške 

12 037,00 EUR na výkon pôsobností obce.    

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

442 231,06 421 947,30 95,41 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 442 231,06 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 421 947,30 EUR, čo predstavuje  95,41 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

425 454,06                   407 781,60 95,85 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 425 454,06 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 407 781,60 EUR, čo predstavuje  95,85 % 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 222 521,28 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 

219 096,19 EUR, čo je 98,46 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 
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starostu obce, hlavného kontrolóra, pracovníka BOZP, pracovníkov z UPSVR v rámci 

národných projektov, terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov školstva ( ZŠ, MŠ, ŠK 

a ŠJ pri MŠ ). 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 79 042,10 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

77 633,96 EUR, čo je 98,22 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 109 101,68 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

100 523,78 EUR, čo je 92,14 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, 

ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 

nájom a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 14 789,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

10 527,67 EUR, čo predstavuje 71,19 % čerpanie. 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

16 777,00              14 165,70      84,43 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 16 777,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 14 165,70 EUR, čo predstavuje  84,43 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Rozšírenie kamerového systému I. 

Z rozpočtovaných  1 777,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 777,12 EUR, 

čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

c) Rekonštrukcia a modernizácia viacúčelovej budovy + areálu 

Z rozpočtovaných 10 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 10 408,58 

EUR, čo predstavuje 99,13 % čerpanie.  

 

d) Rekonštrukcia miestnych komunikácii ( časť smerom na žel.zastávku) – projektová 

dokumentácia 

Z rozpočtovaných  2 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 980,00 EUR, 

čo predstavuje 99,00 % 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 

 

Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované ani čerpané. 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 403 556,74 

z toho : bežné príjmy obce  403 556,74 

Bežné výdavky spolu 407 781,60 

z toho : bežné výdavky  obce  407 781,60 

Bežný rozpočet -4 224,86 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 14 165,70 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  14 165,70 

Kapitálový rozpočet  -14 165,70 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -18 390,56 

Úprava schodku  12 447,09 

Úprava schodku bežného a kapitálového rozpočtu -30 837,65 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 31 046,81   

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0,00 

Rozdiel finančných operácií 31 046,81 
PRÍJMY SPOLU   434 603,55 

VÝDAVKY SPOLU 421 947,30 

Hospodárenie obce  12 656,25 
Vylúčenie z prebytku 12  447,09 

Upravené hospodárenie obce 209,16 

 

Schodok rozpočtu 18390,56 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, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR a podľa 

osobitných predpisov 12 447,09 bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný: 

         - z finančných operácií               30 837,65 EUR  

 

Schodok rozpočtu 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:  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume     2 364,86  EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva – 710,06 EUR 

- nevyčerpaná dotácia na stravné – 1 654,80 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume     10 000,00  EUR,  

            - rekonštrukcia viacúčelovej budovy a jej areálu v obci Čamovce v sume 10 000,00 EUR 

c) preddavok na stravné v sume 82,23 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 209,16 EUR, navrhujeme použiť na: 

            -  tvorbu rezervného fondu                                      209,16 EUR. 
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo 

výške 209,16 EUR.  

 

 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  0,00 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

0,00 

                - z finančných operácií 766,42 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :  0,00 

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2020 766,42 

 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 1 233,77 

Prírastky - povinný prídel -   1,05 %                    2 243,03 

Úbytky   - závodné stravovanie                     1 656,45   

               - regeneráciu PS, dopravu               0,00    

               - ostatné úbytky                                                70,00    

KZ k 31.12.2020 1 750,35 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020  v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 1 068 338,20 1 058 990,47 

Neobežný majetok spolu 1 003 186,14 1 001 539,46 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 899 962,14 898 315,46 
Dlhodobý finančný majetok 103 224,00 103 224,00 

Obežný majetok spolu 63 540,24 56 045,00 
z toho :   
Zásoby 140,84 161,99 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 86,32 0,00 



10 

 

Krátkodobé pohľadávky  23 994,15 25 844,75 
Finančné účty  38 798,85 29 118,18 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 520,08 920,08 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 611,82 1 406,01 

 

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 1 068 338,20 1 058 990,47 

Vlastné imanie  245 785,40 235 797,56 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  245 785,40 235 797,56 

Záväzky 45 555,08 47 616,59 
z toho :   
Rezervy  0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 17 587,28 8 409,38 
Dlhodobé záväzky 1 233,77 1 750,35 
Krátkodobé záväzky 26 734,03 25 419,86 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 766 997,72 775 576,32 

 

 

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 432,63 432,63 0,00 

- zamestnancom 12 334,34 12 334,34 0,00 

- poisťovniam  9 369,97 9 369,97 0,00 

- daňovému úradu 2 489,44 2 489,44 0,00 

- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 0,00 

- bankám 0,0 0,0 0,00 

- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky 793,48 793,48 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2020 25 419,86 25 419,86 0,00 

 

 

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. 1/2015 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 



11 

 

Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie  

 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Zväz postihnutých – bežné výdavky na materiál 70,00 70,00 0,00 

 

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2015 

o dotáciách. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nepodniká. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) 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 

 

Obec nemá zriadené a založené žiadne právnické osoby, t.j. rozpočtové organizácie. 

 

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 - 

OÚ BB odbor 

školstva 

BV - prenesené kompetencie 77 232,00 74 635,78 2 596,22 

OÚ BB odbor 

školstva 

BV -  pre MŠ 1 740,00 1 740,00 0,00 

OÚ BB odbor 

školstva 

BV - VP pre ZŠ 717,00 717,00 0,00 

OÚ BB odbor 

školstva 

BV -  pre deti zo SZP 2 700,00 1 500,00 1 200,00 

OÚ BB odbor 

školstva 

BV -  dotácia na učebnice       1 116,00       1 116,00 0,00 

OÚ BB odbor 

školstva 

BV – dištančné vzdelávanie 500,00 500,00 0,00 

OÚ BB odbor 

školstva 

BV – bezp. opatrenia COVID-19 400,00 400,00 0,00 

MŠVVaŠ SR  BV -  pedagogický asistent 6 874,20 6 874,20 0,00 

OÚ LC odbor VVS BV -  evidencia obyvateľstva 204,60 204,60 0,00 
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OÚ LC odbor VVS BV -  register adries 18,00 18,00 0,00 

OÚ LC odbor VVS BV -  voľby  1 165,12 1 165,12 0,00 

OÚ LC odbor VVS BV -  bezp.opatrenia COVID-19 –  

         refundácia 

211,84 211,84 0,00 

OÚ LC odbor VVS BV - životné prostredie  58,89 58,89 0,00 

ÚPSVR LC BV - na projekty UoZ 17 319,09 17 319,09 0,00 

ÚPSVR LC BV - stravné deti v hmotnej núdzi 7 603,20 3 859,20 3 744,00 

ÚPSVR LC BV - školské potreby pre deti    

         v hmotnej  núdzi 

381,80 381,80 0,00 

ÚPSVR LC BV – prídavky na deti poukázané obci 3 250,92 3 250,92 0,00 

UPSVR LC BV – Podpora udržania zamestnanosti  

          v MŠ - refundácia 

9 334,00 9 334,00 0,00 

Implementačná 

agentúra ZaSI – 

MPSVR SR 

BV - terénne sociálne práce v obci 19 215,05 19 215,05 0,00 

MDVRR SR BV – prenesené kompetencie 26,78 26,78 0,00 

DPO SR BV - dotácia pre DHZ 3 000,00 3 000,00 0,00 

ŠÚ SR BV – sčítanie domov a bytov 1 744,00 1 744,00 0,00 

SPOLU BV – bežné výdavky 154 812,49 147 272,27 7 540,22 

 

Poskytnuté dotácie boli zúčtované podľa pokynov poskytovateľa. 

Nevyčerpané dotácie na úseku školstva boli vyčerpané a zúčtované do konca marca 2021. 

Nevyčerpaná dotácia na stravné bola vrátená na účet štátnej pokladnice vo februári 2021. 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s inou obcou.  

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s VÚC. 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
  

Obec nepoužíva programový rozpočet – schválené uznesením OZ č. 6/2013 zo dňa 20.12.2013. 

 

 


