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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 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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č.115/2019
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
- prvá zmena schválená dňa 28.04.2020 uznesením č. 35/2020, rozpočtovým opatrením č.
1/2020
- druhá zmena schválená dňa 17.06.2020 uznesením č. 52/2020, rozpočtovým opatrením č.
2/2020
- tretia zmena schválená dňa 16.09.2020 uznesením č. 64/2020, rozpočtovým opatrením č.
3/2020
- štvrtá zmena vykonaná dňa 30.09.2020, zamestnancom obce, rozpočtovým opatrením č.
4/2020
- piata zmena vykonaná dňa 30.11.2020, zamestnancom obce rozpočtovým opatrením č.
5/2020
- šiesta zmena schválená dňa 10.12.2020, uznesením č. 87/2020 rozpočtovým opatrením č.
6/2020
- siedma zmena vykonaná dňa 31.12.2020 – úprava medzi položkami rozpočtovým
opatrením č. 7/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

257 180,00

316 717,00

318 079,68

100,43

202 180,00
0,00
55 000,00
257 180,00

222 376,00
0,00
94 341,00
308 885,00

223 739,81
0,00
94 339,87
286 320,80

100,61
0,00
99,99
92,69

202 180,00
55 000,00
0,00
0,00

223 617,00
85 268,00
0,00
+7 832,00

201 053,52
85 267,28
0,00
+31 758,88

89,90
99,99
0,00

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové
hospodárenie obce

3

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
316 717,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

318 079,68

100,43

Z rozpočtovaných celkových príjmov 316 717,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
318 079,68 EUR, čo predstavuje 100,43 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
222 376,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

223 739,81

100,61

Z rozpočtovaných bežných príjmov 222 376,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
223 739,81 EUR, čo predstavuje 100,61 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
192 748,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

194 754,30

101,04

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 166 580,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 168 809,43 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,33 %.
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19 bola krátená sumu 9 316,00 EUR.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 26 168,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 25 944,87 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,14 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 638,06 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 8 910,97 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 32,76 EUR.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 25 874,87 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 70,00
EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 481,60 EUR.
Daň za psa 692,50 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 130,00 EUR
Daň za ubytovanie 440,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 9 100,58 EUR
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
8 663,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

8 016,54

92,53

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 783,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 903,78 EUR, čo je
115,42 % plnenie. Uvedený príjem tvorí príjem z prenajatých pozemkov v sume 251,76 EUR a
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 652,02 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 7 880,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7 112,76 EUR, čo je
90,26 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
3 866,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

3 872,92

100,15

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 866,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
3 872,92 EUR, čo predstavuje 100,15 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 17 099,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 17 096,05
EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Transfery v rámci Verejnej správy

Transfer EU

Suma v EUR
693,00
157,08
762,87
19,60
2 985,81
470,40
1 428,00
33,33
1 299,94

Účel
Dotácia Predškoláci
Regob
Voľby do NR SR
Register adries
Dotácia DPO
Strava zadarmo MŠ
Dotácia SODB 2020
Dotácia vojnové hroby
Mzdy MŠ

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

Suma v EUR
7 065,73

Transfer – MF SR

2 180,29

Účel
Podpora udržania zamestnanosti v
MŠ
Testovanie COVID 19

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0,00

0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
0,00 EUR, čo predstavuje 0,00% plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 %
plnenie.
Príjem z predaja budov bol vo výške 0,00 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0,00 EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje
0,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje
0,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
0,00

Suma v EUR
0,00

Účel
0,00

V roku 2020 obec neprijala granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19 :
Poskytovateľ
Suma v EUR
Účel
0,00
0,00
0,00
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
94 341,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

94 339,87

99,99

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 94 341,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 94 339,87 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
V roku 2020 nebol prijatý bankový úver.
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 9 316,00 EUR schválená obecným
zastupiteľstva dňa 29.10.2020 uznesením č. 65/2020.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 53/2020 zo dňa 17.06.2020 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 65 960,81 EUR, uznesením č. 63/2020 zo dňa 16.09.2020 bolo
schválené použitie rezervného fondu vo výške 5 301,34 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume
71 262,15 EUR. V roku 2020 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 13 500,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 261,72 EUR
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v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nevlastní organizácie s právnou subjektivitou.
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
-

% plnenia
-

% plnenia
-

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

-

-

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
308 885,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

286 320,80

92,69

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 308 885,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 286 320,80 EUR, čo predstavuje 92,69 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
223 617,00

Skutočnosť k 31.12.2020
201 053,52

% čerpania
89,90

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 223 617,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 201 053,52 EUR, čo predstavuje 89,90 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
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Z rozpočtovaných výdavkov 85 782,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
77 968,37 EUR, čo je 90,89 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a
pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 37 813,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
34 382,98 EUR, čo je 90,92 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 97 629,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
86 380,77 EUR, čo je 88,47 % 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 2 392,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
2 321,40 EUR, čo predstavuje 97,04 % čerpanie. Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020
ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR,
čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
85 268,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

85 267,28

99,99

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 85 268,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 85 267,28 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia miestnych komunikácií po zrealizovanej stavbe Kanalizácie v obci
Z rozpočtovaných 65 961,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 65 960,81
EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia fasády budovy MŠ
Z rozpočtovaných
19 307,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume
19 306,47.EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2020
0,00

% čerpania
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.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nevlastní organizácie s právnou subjektivitou.
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
-

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

-

Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
-

-

% čerpania
-
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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/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky školskej jedálne
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
finančné zábezpeky školskej jedálne
- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Vylúčenie z prebytku/ PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
223 739,81
223 739,81
0,00

201 053,52
201 053,52
0,00

22 686,29
0,00
0,00
0,00

85 267,28
0,00
0,00

-85 267,28
-62 580,99
0,00
0,00
-62 580,99
94 078,15
261,72
0,00
0,00
0,00
0,00

94 339,87
318 079,68
286 320,80
31 758,88
93,11
0,00
0,00
31 665,77

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie
ochorenia COVID - 19.
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Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 62 580,99 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2020
vysporiadaný :
- z rezervného fondu /PFO/
71 262,15 EUR
- z ďalších peňažných fondov
0,00 EUR
- z návratných zdrojov financovania 9 316,00 EUR
- z finančných operácií /PFO/
13 500,00 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 31 758,88 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
31 758,88 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 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 93,11 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
31 665,77 EUR.

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch k 31.12.2020 : 149 201,11 EUR
Depozit : 9 356,28 EUR
ŠJ : 93,11 EUR
RF : 108 085,95 EUR
149 201,11 – 9 356,28 – 93,11 – 108 085,95 = 31 665,77 EUR

BP 223 739,81
KP
0,00
PFO 94 339,87
318 079,68

BV 191 737,52
KV 94 583,87
VFO
0,00
286 320,80

318 079,68 – 286 320,80 = 31 758,88 – 93,11 = 31 665,77
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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
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.53/2020 zo dňa 17.06.2020 oprava
miestnych komunikácií
- uznesenie č.63/2020 zo dňa 16.09.2020
rekonštrukcia fasády na budove MŠ
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
147 501,27
31 846,83
0,00
0,00
0,00
65 960,81
5 301,34
0,00
0,00
108 085,95

Peňažný fond
Obec Háj nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
Fond peňažný
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie peňažného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
-

Sociálny fond
Obec Háj 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
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1 % / 01.01.202030.06.2020/
- povinný prídel - 1,05 % /01.07.202031.12.2020/

Suma v EUR
27,84
472,55
305,45
1

- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky /nákupné poukážky/
KZ k 31.12.2020

0,00
225,20
0,00
0,00
440,00
140,64

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec Háj nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona
č.443/2010 Z.z. v z.n.p..
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu ....
- na opravu ....
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
-

Fond rozvoja bývania
Obec Háj nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..
Fond rozvoja bývania
ZS k 1.1.2020
Prírastky - príjem z predaja:
- bytov
- nebytových priestorov
- domov alebo ich častí
- pozemkov zastavaných domom, ako aj
z priľahlých pozemkov
Úbytky - použitie fondu na:
- novú výstavbu bytov
- rekonštrukciu bytov
- rekonštrukciu tepelných zdrojov
- zatepľovanie
- výstavbu a obnovu chodníkov
- výstavbu a obnovu obchodov
- výstavbu a obnovu vodovodu
- výstavbu a obnovu plynofikácie
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
0,00
0,00

0,00

0,00

1

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
1 460 925,97
1 451 953,77
1 257 336,08
1 301 237,25
1 174 269,11
83 066,97
203 042,36

1 218 170,28
83 066,97
150 280,48

93,99
0,00
0,00
595,87
202 352,50
0,00
0,00
547,53

101,90
0,00
0,00
977,47
149 201,11
0,00
0,00
436,04

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
1 460 925,97
1 451 953,77
612 610,28
624 269,72
0,00
0,00
612 610,28
24 024,40

0,00
0,00
624 269,72
19 779,76

850,00
13 500,00
27,84
9 646,56
0,00
824 291,29

850,00
0,00
140,64
9 473,12
9 316,00
807 904,29

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

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

44,95
4 934,86
3 539,26
759,04
0,00
0,00

z toho v lehote
splatnosti

44,95
4 934,86
3 539,26
759,04
0,00
0,00

z toho po lehote
splatnosti

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

1

štátnym fondom
ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

0,00
0,00
9 278,11

0,00
0,00
9 278,11

0,00
0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

-

Účel

-

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

-

-

-

-

Rok
splatnosti

-

Obec Háj uzatvorila v roku 2020, z dôvodu kompenzácie výpadku príjmu z výnosu dane
z príjmov FO do rozpočtu obce /podielových daní/ s MF SR Zmluvu o Návratnej finančnej
výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 262 ods. 1 v spojení s ods. 2 Obchodného zákonníka. Obec Háj sa tým zaviazala,
vrátiť NFV v termíne od roku 2024 do roku 2027 v štyroch ročných splátkach, vždy do 31.
októbra príslušného roka a to nasledovne : Rok 2024 2 329,00 EUR
Rok 2025 2 329,00 EUR
Rok 2026 2 329,00 EUR
Rok 2027 2 329,00 EUR
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.
a)
Zostatok istiny k 31.12.2020**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. a)

9 316,00

223 739,81

24,02%

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
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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. 2/2015 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia
COVID - 19.
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Telovýchovná jednota Družstevník Háj.
Bežné výdavky na úhradu nákladov na
pohonné hmoty do kosačky, poplatky
rozhodcom, transfery hráčov, členské
poplatky
Evanjelický cirkevný zbor Háj.
Bežné výdavky na nákup upomienkových
predmetov z dôvodu organizovania osláv 200.
výročia posvätenia kostola.

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

1 000,00

1 000,00

0,00

150,00

150,00

0,00

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2015
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Háj nevytvára 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.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
1

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

-

-

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

-

-

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

-

-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

-

-

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

-

-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

-

-

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

-

-

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-

1

MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
ŠÚ SR
MF SR
KŠÚ
ÚPSVaR

REGOB
Register adries
Rekonštrukcia vojnových hrobov
Voľby do NR SR
Dotácia na SODB 2020
Dotácia – Testovanie COVID 19
Dotácia Predškoláci
Dotácia – Strava zadarmo

157,08
19,60
33,33
762,87
1 428,00
2 180,29
693,00
470,40

157,08
19,60
33,33
762,87
1 428,00
2 180,29
693,00
470,40

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

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Háj v roku 2020 nedostala a ani neposkytla dotáciu inej obci.
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Obec

-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Obec

-

-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

-

-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec Háj v roku 2020 nedostala a ani neposkytla žiadnu dotáciu VÚC
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

VÚC

-

VÚC

-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

-4-

-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Háj v roku 2020 nemala vytvorený programový rozpočet.
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