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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 4.12.2019 uznesením č 52/2019
počtom hlasov 5 poslancov
Rozpočet bol zmenený 4-krát:
- prvá zmena zmena bola schválená dňa 13.05.2020 uznesením č.74/2020 počtom hlasov 4
poslancov
- druhá zmena schválená 29.7.2020 uznesením č.80/2020 a to počtom hlasov 4 poslancov,
- tretia zmena bola schvalená dňa 4.09.2020 uznesením č. 90/2020,počtom hlasov
4 poslancov
- štvrtá zmena bola schválená 4.12.2020 uznesením č.98/2020 a to počtom hlasov 5
poslancov
Rozpočet obce k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

205139

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
268004,93

88050
117089
0

75481,45
92089,62
100433,86

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitalové výdavky
Finančné operácie

205139

268004,93

74500
124639
6000

69261,24
98771,07
99972,62

Rozpočet obce

205139

268004,93

Schválený
rozpočet

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
268004,93
268004,93
100,00%
Z rozpočtovaných celkových príjmov 268004,93 bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
268 004,93 čo predstavuje 100% plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2020
67008

Skutočnosť k 31.12.2020
67009,09

% plnenia
100,00%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 67 008- € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
67 009,09 €, čo predstavuje 100 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2020
48433

Skutočnosť k 31.12.2020
48433,45

% plnenia
100,00%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 48433,45 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 48433,45 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 14 846 EUR bol skutočný príjem k 31.12.20 v sume 14847,14 EUR, čo je
100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 674,50 EUR, dane zo stavieb boli v sume
5 172,64€ .Nedoplatky za minulé roky neboli. K 31.12.2020 obec neeviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností
Daň za psa
Z rozpočtovaných 350 eura bol skutočný príjem 352,-€, , čo predstavuje 100, % plnenie.
K 31.12.2020 obec neeviduje pohľadávku dane za psa za rok 2020.
Daň za TKO a drobné stavebné odpady
Z rozpočtovaných 3376 €, bol skutočný príjem 3376,50 €, čo predstavuje 100 % plnenie.
V obci k 31.12.2019 sú prihlásení k trvalému pobytu veľa obyvateľov ,ktorí dlhodobo žijú v
zahraničí, takže od týchto občanov nie je možné vyberať poplatky za TKO. Ďalej sú prihlásení k
trvalému pobytu občania, ktorí platia iba 50% poplatky a to z dôvodu, že pracujú v zahraniči a
nezdržiavajú sa stále v mieste bydliska. Sú občania od ktorých nie je možné ani vymôcť
poplatok, nakoľko obec nevie ani ich adresu v zahraničí, napr. Genco.Holub, Michalčíková ap. ,
ďalej obec poskytuje 50 % zľavu študentom, ktorí bývajú na internátoch, alebo priváte, nakoľko
je to v súlade s VZN.

b/nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2020
1935

Skutočnosť k 31.12.2020
1 935

% plnenia
100 %

Príjmy z prenajatých budov, z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1 935 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1935 EUR, čo je 100 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov Pošta , DS v tomto zložení :
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:Z rozpočtovaných 820,- eura bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 870 EUR, čo je 100 % plnenie. Sú to poplatky:
správne poplatky- za stavebné konanie,overovanie podpisov ,
vyhlásenia v MR –
Ostatné príjmy : Iľko – poplatky za nájomný byt 4 x 50 ---- 200 eura
Cintorínsky poplatok: 350,- eura
iné nedaňové príjmy:
z dobropisov a vrátiek 712,41 eura
Rozpočet na rok 2020
715

Sutočnosť k 31.12.2020
712,41

% plnenie
99,64%

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov4003,15 € bol skutočný príjem vo výške 4003,15 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
KDÚ- doprava
KÚŽP- životné prostredie
REGOB- evidencia obyvateľstva
OU – CO – refundácia CO
ÚPSVaR Michalovce- zaškoláctvo
MV – voľby do NR SR
MV SR

Suma v EUR
9,76
395,9
93,52
79,99
0

1165,12
1421,17
ÚpaSVaR Michalovce
2566,56
MF SR
837,69
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade
2. Kapitálové príjmy:

Účel
doprava
Životné prostredie
Evidencia obyvateľov
Sklad PIO
Záškolactvo
Voľby do NR SR
Voľby PREZ
SF- refundácia VPP
MF
s ich účelom.

Rozpočet na rok 2019
0

Skutočnosť k 31.12.2020
23500

% plnenia
100

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
PPA Bratislava
PPA

Suma v EUR
Účel
23 022,41
rekonštrukcia DS
67 067,21
„
________________________
92 089,62

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2020
100433,86

Skutočnosť k 31.12.2020
100433,62

% plnenia
100,00%

Z rozpočtovaných finančných príjmov 100 433,62€ bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
100 433,62 čo predstavuje 100,0% plnenie.
Hospodárenia za rok 2020
BP

75 481,45

BV :68 377,75

KP :

92 089,62

KV : 99 118,12

Prebytok : +7 103,70
Schodok : - 7 028,50
___________________________
+ 75,20

Finančné operácie :
FO -prijmy 144,24 ----- rezervný fond
BÚ 100433,86
FO :Výdaje: 99 972,62 --- splátka
-------------------------------------------------------------Celkom : 100 578,10
101 142,76
Prebytok +461,24
Schodok kapitalový bol krytý z bežných príjmov
__________________
536,44
Výsledok hospodárenia za rok 2020 BP a KP a FO – BV a KV a FO je prebytok 536,44 €.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Rozpočet na rok 2020
268004,93

Skutočnosť k 31.12.2020
267468,49

% čerpania
99,8

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 268004,93 bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
267468,49 EUR, čo predstavuje 59,33 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2020
69261,24

Skutočnosť k 31.12.2020
68377,75

% čerpania
98,72

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 68377,75 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 68 377,75 eura, čo predstavuje 98,72 .% čerpanie.

k 31.12.2020

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 28 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.20 v sume 28 447,30€ čo je
99,82% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, a VPP
b/Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 10049 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 9 969.248 EUR, čo je
99,40 % čerpanie.
c/Tovary a služby :
Z rozpočtovaných 19 618,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020v sume 19 907 €, čo je
101,47 % čerpanie. Sú to :
-Poštové a telekomunikačné služby z rozpočtovaných 604 eura bolo skutočne 604,21, čo je
100 % plnenie
-všeobecný materiál – z rozpočtovaných 2 944,24 eura bola skutočnosť 2 956 čo je 100, %
plnenie- sú to kancelárske potreby, rôzny stavebný materiál na opravu budov .
-reprezentačné – z rozpočtovaných 1270- eura bola skutočnosť 1264, čo je 100
% plnenie, z toho reprezentačné starostke ,mikulášske darčeky 64 eura
-palivo a oleje do kosačiek- z rozpočtovaných 260, eura bola skutočnosť 260,50 eura, čo je
100%, sú to pohonné hmoty, benzín,oprava kosačiek a náhradné diely do kosačiek, struny a pod.
-všeobecné služby- z rozpočtovaných 1 600 eura bolo skutočné čerpanie 1 572,37
98,27 % čerpanie sú to fa spoločný stavebný úrad,GDPR, CO,EX-CO HN- -oprava programu
cintorína-HM,kontrola kotla- Ondočik, BEPOP – CO ap. , projektov,
-budov a objektov – z vlastných 120 eura – skutočné plnenie 116,77 t.j.97,31 % plnenie
-špeciálne služby- z rozpočtovaných 3 330 eura, bola skutočnosť 3 486,94 eura, čo je 100%
plnenie. Sú to služby Tellus a Ifosoft,Mišľan kontrola has.prístrojov, bezp.projekt,Furrma
školenie-pohrebníctva,,Audit- fa, DI – projekt-,W-bex Košice správa stránky , spracovanie
projektov na výzvy a verejné obstaravanie,
-poistné – z rozpočtovaných 600 eura bola skutočnosť 577,74 čo je 96,29 % % plnenie , sú to
poistné za majetok obce / sú poistené všetké obecné budovy/
Členské príspevky – z rozpočtu 780 eura bola skutočnosť 776,90 eura, čo je 99,60 % plnenie,sú
to členské príspevky do ZMOS SR, reg. ZMOS , Človek k človeku, a do iných združení,OZ
medzi riekami
Odmeny na základe dohôd-z rozpočtovaných 750, bolo vyplatené 757,39 - sú to dohody na
odhrňovanie snehu -, kosenie traktorom a mulčovani, správca DS, odpratanie divokej skládky
Odmeny a príspevky -z rozpočtovaných 1000 eura bola skutočnosť 995,67 čo predstavuje 99,57
% plnenie- sú to ročné odmeny poslancov,

Jednotlivcom – z rozpočtovaných 420 eura bolo skutočné čerpanie 420,-čo predstavuje 100 %
plnenie- to bol finančný príspevok pre dôchodcov po 10 eura.
Poplatky a odvody z rozpočtu 780, eura bola skutočnosť 776,90 eura, sú to poplatky a odvody
bankám
Voľby do samosprávy obce -NR SR 1 165,12 zučtované so ŠR
d./Nákladanie s odpadmi
Z rozpočtovaných 5 400 eura bola skutočnosť 4 317,72, t.j. 100,64 % plnenie
e./ energie- z rozpočtovaných 6 500 eura bola skutočnosť 6 564,71 eura, čo predstavuje 79,96
%,
f./ vodné, stočné-z rozpočtovaných 390 eura bola skutočnosť k 31.12.2020---384,48 t.j. 98,58
čerpanie a jedná sa o spotrebu vody.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2020
98771,07

Skutočnosť k 31.12.2020
99118,12

% čerpania
100,35

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 98 771,07 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 99 118,12 EUR, čo predstavuje 100 ,35 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) rekonštrukcia DS a cuntorína

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2020
2500

Skutočnosť k 31.12.2020
2517

% čerpania
100,68

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 99 972,620 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 99 972,62 EUR, čo predstavuje 100 ,00 % čerpanie.
Jedná sa o splátky úveru k 31.12.2019. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti
finančných operácií je prílohou Záverečného účtu

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce

Skutočnosť
k 31.12.2020

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
Z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet ---prebytok
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet -schodok
Prebytok/schodok bežného
a kapitálového rozpočtu

75481,45

Príjmy z finančných operácií
vydavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

100433,86
99972,62

75481,45
0

68377,75
68377,75
0

7103,7
92089,62
92089,62
0

92972,62
92972,62
0

-7028
75,2

461,24
268004,93
267468,49
536,44

Upravené hospodárenie obce

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami činí 536,44
rezervného fondu v roku 2021

a navrhujeme použiť na tvorbu

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu

REZERVNÝ FOND
Obec vytvára rezervný 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 :

Suma v EUR
144,24

144,24

KZ k 31.12.2020

0

Sociálny fond obec nevytvára.

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

ZS k 1.1.2020 v EUR
180514,99
180370,75

KZ k 31.12.2020 v EUR
275977.17
275440,73

180370,75
48795,06
144,24

275440,73
48 795,06
536,44

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

144,24

536,44

ZS k 1.1.2020 v EUR
162471,48
134838,95

KZ k 31.12.2020 EUR
244394,82
127944,51

16645,1
27632,53

-42,86
25843,83

0
4732,53
22900

0
2068,49
23217

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
127944,51z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Iné záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
-

Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:
voči bankám
23217,00
voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
0
voči dodávateľom
0
voči štátnemu rozpočtu
0
voči zamestnancom
800,35
voči poisťovniam
925,36
voči Daňovému úradu
342,78

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Druh záväzku :
– voči dodávateľom
0
– zamestnancom
800,35
– voči daňovému úradu
242,78
– voči ŠR -poisťovniam
925,36
– voči bankám
23217
– iné záväzky
0
Závazky spolu :
24985,49

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Dodržiavanie pravidiel 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 úloh
prijať návratné zdroje financovania , len ak :
a./ celková suma dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b./ suma ročných návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Skutočné bežné príjmy za rok 2020 :
toho 60 %.......................................
25 %........................................

75481,45
45 288,87 €
18 870,36 €

8. Hospodárenie príspevkových organizácií :
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácii.
9. Prehľad o poskytnutých dotáciach právnickým osobám a fyzickým osobámpodnikateľom podľa § 7 ods.4 zákona č.583/2004 Zb
Obec HNOJNÉ v roku 2020 neposkytla dotácie právnickým osobám,fyzickým osobámpodnikateľom na podporu prospešných služieb, na všeobecne prospešný, alebo verejnoprospešný
účel.
10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
– zriadeným a založeným právnickým osobám
– štátnemu rozpočtu
– štátnym fondám
– rozpočtom iných obcí
– rozpočtom VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona 583/2004 Zb.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 zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu
rozpočtu, štátnym fondom,rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC
Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám.
Obec nemá zriadené rozpočtové ani príspevkové organizácie.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu :

Poskytovateľ dotácie
KDÚ – MD SR
KÚŽP
REGOB
ÚpaSVR
ÚpaSVR
OÚ – CO
MV- Voľby NR SR
S polu :
PPA

Účel
BV-doprava
živ.prostredie
evidencia obyv.
zaškolactvo
mzda VPP
sklad CO
voľby

Suma
9,76
17,51
92,58
0
2 566
79,99
1 165,12

Čerpané :
9,76
17,51
92,58
0
2 566
79, 99
1 165,12

3 929,49

3 929,49

Rozdiel
-

rekonštrukcia DS
92 089,62
92 089,62
___________________________________________
CELKOM :

96 020,68

-

0

96 020,68

–

Finančné vysporiadanie voči štátnym fondom

–

Obec uzatvorila v roku 2020 zmluvu s PPA 92 089,62 a bolo zučtované so ŠR.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

–

Obec neposkytla ani neprijala v roku 2020 finančné prostriedky od inej obci

–

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

–

Obec neposkytla ani neprijala v roku 2020 finančné prostriedky z VÚC

–

12.Hodnotenie plnenie a programov obce-Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov si
neuplatňuje rozpočtovanie programov obce- programový rozpočet.

–

Návrh na rozdelenie fin. prostriedkov :
a./ finančné prostriedky, ktoré pochádzajú z finančných operácii predchádzajúceho roka na FO
v roku 2021
Dňa 12.3.2021 bolo predložené OZ v HNOJNOM na zasadnutí podrobné plnenie
rozpočtu za rok 2020, kde konštatujem, že rozpočet bol dodržaný so schváleným
rozpočtom, ktorý bol upravovaný v roku 2020 a to 4 x, naposledy 04.12.2020 schválený
OZ Hnojné, uznesením 98/2020 a to počtom hlasov 4 poslancov .

Kontrolór odporúča, aby OZ schválilo záverečný účet obce za rok 2020 bez výhrad

Vypracovala: Helena Kráľová

Predkladá: Helena Kráľová

V Hnojnom dňa 07 02 2020
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM schvaľuje predložený záverečný účet obce HNOJNÉ za
rok 2020 s celoročným hospodárením bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 536,44 EUR, v roku 2021.
Použitie prostriedkov z RF na bežné výdavky dľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

