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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. Kapitálový rozpočet ako schodkový.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 03.12.2019 uznesením č. 

44/2019. 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena schválená dňa 18.02.2020 uznesením č. 05/2020, 

- druhá zmena schválená dňa 12.06.2020 uznesením č. 09/2020, 

- tretia zmena schválená dňa  12.06.2020 uznesením č. 08/2020, 

- štvrtá zmena schválená dňa 18.09.2020 uznesením č. 17/2020, 

- piata zmena schválená dňa 15.12.2020 uznesením č. 29/2020.  

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020 
 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 440 710,18 719 062,88 

z toho :   

Bežné príjmy 330 662,20 415 910,39 

Kapitálové príjmy 110 047,98 140 279,09 

Finančné príjmy 0,00 162 873,40 

   

Výdavky celkom 440 710,18 700 363,84 

z toho :   

Bežné výdavky 329 362,20  411 719,76 

Kapitálové výdavky 111 347,98 149 600,99 

Finančné výdavky 0,00 139 043,09 

   

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 18 699,04 
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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 

719 062,88 720 388,12 100,18 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 719 062,88 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

720 388,12  EUR, čo predstavuje  100,18 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% plnenia 

415 910,39 417 235,54 100,32 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 415 910,39 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

417 235,54 EUR, čo predstavuje  100,32 % plnenie.  

 

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020  po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% plnenia 

206 716,48 208 038,52 100,64 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 172 233,- EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 173 368,24 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,66 %.  

 

Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 29 956,48 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 30 141,28 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 100,62 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 28 854,89 EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 1 286,39 EUR.  K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume 13 950,69  EUR. 

 

Daň za psa   
Z rozpočtovaných 130,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 132,- EUR , čo je 101,54 

% plnenie. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 4,- EUR. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 4 397,-  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 397,- EUR, čo je 

plnenie na 100 %. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za komunálny odpad v sume 

100,- EUR. 
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b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020  po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% plnenia 

9 154,58 9 155,97 100,02 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 168,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 168,06 EUR, čo je 

100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje  príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky -  ostatné poplatky (správne poplatky): 

Z rozpočtovaných  464,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 464,- EUR, čo je 

plnenie na 100,00 %  plnenie.  

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb z rozpočtovaných 8 522,52 

EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 8 523,91 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,02 

%.  V tejto sume sú príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb 3 068,42 EUR, príjmy za školy 

a školské zariadenia 1 354,- EUR a príjmy za stravné 4 101,49 EUR. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% plnenia 

729,50 730,48 100,13 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 729,50 EUR, bol skutočný príjem vo výške 729,97  

EUR, čo predstavuje  100,13 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy – úroky z vkladov, ktorých skutočnosť 

bola 0,51 EUR a ostatné príjmy z dobropisov a  z preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného 

poistenia, ktorých skutočné plnenie bolo vo výške 729,97 EUR.  

 

d) prijaté granty a transfery 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020  po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% plnenia 

199 309,83 199 310,57 100,00 

  

Z rozpočtovaných grantov a transferov 199 309,83 EUR bol skutočný príjem vo výške 

199 310,57 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00  %. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Okresný úrad Sobrance – odbor 

krízového riadenia 
119,99 Odmena skladníka CO   

Okresný úrad Michalovce – 

organizačný odbor 
123,09 Evidencia obyvateľov 

Úrad práce sociálnych vecí a 7 399,20 Strava  ZŠ a MŠ 
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rodiny 
Úrad práce sociálnych vecí a 

rodiny 
49,80 Školské potreby 

Okresný úrad – odbor školstva KE 128 538,00 Finančný príspevok na 

výchovu a vzdelávanie 
Okresný úrad – odbor školstva KE 2 875,00 Dopravné – nenormatívne 
Okresný úrad – odbor školstva KE 1 044,00 Dotácia pre 5.roč. deti pre MŠ 

-nenormatívne 
Okresný úrad – odbor školstva KE 250,00 Sociálne znevýhodnené 

prostredie - nenormatívne 
Okresný úrad – odbor školstva KE 4 350,00 Škola v prírode - nenormatívne 
Okresný úrad – odbor školstva KE 1 274,00 Vzdelávacie poukazy- 

nenormatívne 
Okresný úrad – odbor školstva KE                       1 456,00 Na učebnice - nenormatívne 
Okresný úrad Michalovce – 

organizačný odbor 
                      1 356,10 Voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky 
Dobrovoľná požiarna ochrana SR  3 000,00 Dotácia pre DHZO 
Úrad práce sociálnych vecí a 

rodiny 
44 855,60 § 54 o službách zamestnanosti  

Okresný úrad Michalovce – 

organizačný odbor 
19,60 Register adries 

Okresný úrad Michalovce – 

organizačný odbor 
35,44 Úsek ŽP 

Metodicko-pedagogické centrum 1 344,75 Refundácia ceny práce asistent 

učiteľa 
Štatistický úrad Slovenskej 

republiky 
1 220,00 Sčítanie obyvateľov, domov 

a bytov 2021 

 

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 

140 279,09 140 279,09 100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 140 279,09 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 140 279,09 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.  

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Pôdohospodárska platobná 

agentúra 

140 279,09 Športovo oddychová zóna  
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3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% plnenia 

162 873,40 162 873,49 100,00 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 162 873,40 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 162 873,49 čo predstavuje  100,00  % plnenie.  

 

V roku 2020 bol prijatý úver v sume 139 043,09 EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa 

29.07.2019 uznesením č. 35/2019. 

 

 V roku 2020 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR normatívne v sume 16 701,69 EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR nenormatívne dopravné v sume  693,28 EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR nenormatívne sociálne znevýhodnené prostredie v sume  

98,08 EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na podporu k stravovacím návykom v sume 1 460,40 

EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na stavbu „Úprava verejného priestranstva v obci pred 

kultúrnym domom“ v sume 4 000,00 EUR 

- zapojené príjmy ŠJ do rozpočtu vo výške 876,95 EUR. 

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% čerpania 

700 363,84 697 710,77 99,62 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov  700 363,84 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 697 710,77 EUR, čo predstavuje  99,62 % čerpanie.  

 

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% čerpania 

411 719,76 409 136,96 99,37 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 411 719,76 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume  409 136,96 EUR, čo predstavuje  99,37 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 213 493,72 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume   

213 344,74 EUR, čo je 99,93 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného 

úradu, pracovníkov zamestnaných podľa § 54 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a pracovníkov školstva . 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 71 258,65  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume  

70 724,91 EUR, čo je 99,25 % čerpanie.  

 

c) Tovary a služby 
 Z rozpočtovaných výdavkov 123 130,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

121 350,28 EUR, čo je 98,55 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk 

obecného úradu, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná 

údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.  

 

d) Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov 2 821,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 701,24  

EUR, čo predstavuje 95,75 % čerpanie. 

 

e) Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných výdavkov 1 015,79 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

1 015,79 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  

 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% čerpania 

149 600,99                 149 530,72                         99,95 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 149 600,99 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 149 530,72 EUR, čo predstavuje   99,95 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Realizácia nových stavieb – projekt „ Športovo-oddychová zóna v obci Vyšná Rybnica“    

vo výške 141 281,33 EUR, z prostriedkov bankového úveru vo výške 139 043,09 EUR a z 

vlastných zdrojov 2 238,24 EUR. 

 

b) Prístavby, nadstavby a stavebné úpravy - projekt „Úprava verejného priestranstva v obci 

pred kultúrnym domom“ vo výške 6 968,99 EUR , dotácia z prostriedkov štátneho rozpočtu 

vo výške 4 000,00 EUR a vlastné zdroje 2 968,99 EUR. 
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3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% čerpania 

139 043,09 139 043,09 100,00 

 

  

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 139 043,09 EUR bolo skutočne čerpané 

k 31.12.2020 v sume 139 043,09 čo predstavuje  100,00  % čerpanie.  

 

Výdavkové finančné operácie predstavujú splatenie tuzemskej istiny z bankového úveru 

z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vo výške 104 282,31 

EUR a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v sume 34 760,78 EUR. 

 

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 
  

Bežné  príjmy spolu 417 235,54 

z toho : bežné príjmy obce  417 235,54 

Bežné výdavky spolu 409 136,96 

z toho : bežné výdavky  obce  409 136,96 

Bežný rozpočet 8 098,58 

Kapitálové  príjmy spolu 140 279,09 

z toho : kapitálové  príjmy obce  140 279,09 

Kapitálové  výdavky spolu 149 530,72 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  149 530,72 

Kapitálový rozpočet  -9 251,63 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -1 153,05 

Vylúčenie z prebytku  -16 823,10 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -17 976,15 

Príjmové finančné operácie  162 873,49 

Výdavkové finančné operácie 139 043,09 

Rozdiel finančných operácií 23 830,40 

PRÍJMY SPOLU   720 388,12 

VÝDAVKY SPOLU 697 710,77 

Hospodárenie obce  22 677,35 
Vylúčenie z prebytku -16 823,10 

Upravené hospodárenie obce 5 854,25 

 

Schodok rozpočtu v sume -1 153,05 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, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR 

a podľa osobitných predpisov v sume – 16 823,10 EUR bol v rozpočtovanom roku 2020 
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vysporiadaný : 

- z finančných operácií  -17 976,15 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 - zvyšuje o : 

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

15 852,88 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 5 281,67 EUR 

- podporu k stravovacím návykom v sume 2 014,80 EUR 

- prenesený výkon pri sčítaní domov a bytov v sume 1 062,00 EUR 

- podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ – 

Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ v sume 7 494,41 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu 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 970,22 EUR, 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Zostatok  finančných operácií v sume -17 976,15 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume -17 976,15 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 5 854,25 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 5 854,25 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 

5 854,25 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 2 975,53 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

 

            - z rozdielu medzi výnosmi   a nákladmi 

z podnikateľskej činnosti po zdanení 

 

                 - z finančných operácií 8 270,60 

  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.     zo dňa  

 

               - krytie schodku rozpočtu  
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               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2020 11 246,13 

 

 

Sociálny fond 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje smernica o čerpaní sociálneho fondu. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 4 020,27 

Prírastky - povinný prídel -        %                    1 577,69 

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - závodné stravovanie                     1 399,00 

               - regeneráciu PS, dopravu                

               - dopravné                            

               - ostatné úbytky                                                 

KZ k 31.12.2020                    4 198,96 

 

 

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 1 106 427,25 1 221 691,44 

Neobežný majetok spolu 1 048 818,39 1 163 272,35 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 975 658,99 1 090 112,95 
Dlhodobý finančný majetok 73 159,40 73 159,40 

Obežný majetok spolu 57 109,07 57 452,49 
z toho :   
Zásoby 584,50 509,60 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS   
Dlhodobé pohľadávky 1 094,27 3 048,97 
Krátkodobé pohľadávky  15 809,51 14 054,69 
Finančné účty  39 620,79 39 839,23 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlh. 
  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krát. 
  

Časové rozlíšenie  499,79 966,60 
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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 1 106 427,25 1 221 691,44 

Vlastné imanie  298 779,93 301 261,70 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  298 779,93 301 261,70 

Záväzky 53 242,92 48 636,46 
z toho :   
Rezervy    
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 22 095,88 15 852,88 
Dlhodobé záväzky 4 020,27 4 198,96 
Krátkodobé záväzky 27 126,77 28 584,62 
Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 754 404,40 871 793,28 

 

 

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 1 892,13 1 892,13  

- zamestnancom 14 860,88 14 860,88  

- poisťovniam  9 135,75 9 135,75  

- daňovému úradu 1 838,45 1 838,45  

- štátnemu rozpočtu    

-          prijaté preddavky ŠJ 857,41 857,41  

- iné záväzky    

- záväzky zo sociálneho fondu 4 198,96 4 198,96  

Záväzky spolu k 31.12.2020                     

32 783,58 

                

32 783,58 

 

 

Stav úverov k 31.12.2020  

 
Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnu

tého 

úveru 

Ročná 

splátka 

istiny  

za rok 

2020 

Ročná 

splátka 

úrokov  

za rok 

2020 

Zostatok 

úveru 

(istiny) 

k 31.12.2

020 

Rok 

splatno

sti 
 

       

 

 

Obec v priebehu roka 2020 čerpala prostriedky z Municipálneho úveru – Eurofondy vo výške 

142 267,47 EUR na financovanie projektu: „Športovo - oddychová zóna v obci Vyšná Rybnica“. 

Poskytnutý úver bol v celom rozsahu splatený k 25.11.2020. 
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8. 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.3/2014 o dotáciách, právnickým osobám, 

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

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : výdavky DHZ 

- 

 

- 1 - 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedko

v 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - 

stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

DHZ Vyšná Rybnica - bežné výdavky 1 350 1 350 - 

    

 

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2014 

o dotáciách. 

 

 

9. 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 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

    Obec nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej 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 - 
Okresný úrad 

Sobrance – odbor 

krízového riadenia 

Odmena skladníka CO 119,99 119,99 0 
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Okresný úrad 

Michalovce – 

organizačný odbor 

Evidencia obyvateľov 123,09 

 

123,09 0 

Úrad práce 

sociálnych vecí a 

rodiny 

Strava ZŠ a MŠ 7 399,20 5 384,40 2 014,80 

Úrad práce 

sociálnych vecí a 

rodiny 

Školské potreby    49,80 49,80 0 

Okresný úrad – 

odbor školstva KE 
Finančný príspevok na výchovu 

a vzdelávanie 

128 538,00 123 843,87 4 694,13 

Okresný úrad – 

odbor školstva KE 
Dopravné – nenormatívne 2 875,00 2 854,86 20,14 

Okresný úrad – 

odbor školstva KE 
Dotácia pre 5.roč. deti pre MŠ - 

nenormatívne 

1 044,00 858,01 185,99 

Okresný úrad – 

odbor školstva KE 
Sociálne znevýhodnené 

prostredie - nenormatívne 

250,00 250,00 0 

Okresný úrad – 

odbor školstva KE 
Škola v prírode - nenormatívne 4 350,00 4 350,00      0 

Okresný úrad – 

odbor školstva KE 
Vzdelávacie poukazy- 

nenormatívne 

1 274,00 892,59 381,41 

Okresný úrad – 

odbor školstva KE 
Na učebnice - nenormatívne 1 456,00 1 456,00 0 

Okresný úrad 

Michalovce – 

organizačný odbor 

Voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky 

     1 356,10 2 761,28463,51   1 356,10 463,51 0 

Dobrovoľná 

požiarna ochrana 

SR 

Pre DHZO 3 000,00 3 000,00 0 

Úrad práce 

sociálnych vecí a 

rodiny 

§ 54 o službách zamestnanosti 44 855,60 37 361,19 7 494,41 

Okresný úrad 

Michalovce – 

organizačný odbor 

Register adries 19,60 19,60 0 

Okresný úrad 

Michalovce – 

organizačný odbor 

Úsek ŽP 35,44 35,44 0 

Metodicko-

pedagogické 

centrum 

Refundácia ceny práce asistent 

učiteľa 

1 344,75 1 344,75 0 

Štatistický úrad 

Slovenskej 

republiky 

Sčítanie obyvateľov, domov 

a bytov 2021 

1 220,00 158,00 1 062,00 

Ministerstvo 

financií SR 
Dotácia na  kapitálové výdavky 

– stavba „Úprava verejného 

priestranstva v obci pred 

kultúrnym domom“ 

4 000,00 4 000,00 0 

 

 

 

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  

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s inými obcami.  

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

    

 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s VUC. 

 

 

10.Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu 

 

Obec na základe uznesenia OZ č. 44/2019 zo dňa  03.12.2019 schválila neuplatňovanie 

programového rozpočtu, t.j. Rozpočet na rok 2020 ako neprogramový. 

 

 

11. Návrh uznesenia: 
 

1/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2020. 

 
2 /Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

3 /Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  použitie prebytok rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 5 854,25 EUR. 

 


