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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.
V mesiacoch január - máj hospodárenie obce sa riadilo podľa provizória v ďalších mesiacoch
podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.06.2020 uznesením č 82/06/2020
Rozpočet bol zmenený:
- prvá zmena schválená dňa 14.12.2020 uznesením č. 93/12/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020
Schválený
Schválený
rozpočet
rozpočet
po poslednej
zmene
Príjmy celkom
715028,00
701536,00
z toho :
Bežné príjmy
625100,00
612834,00
Kapitálové príjmy
30000,00
30000,00
Finančné príjmy
59928,00
58702,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
714878,00
701386,00
z toho :
Bežné výdavky
630513,00
618247,00
Kapitálové výdavky
84365,00
83139,00
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce (rozdiel)
150,00
150,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Rozpočet na rok 2020
701536,00

Skutočnosť k 31.12.2020
684678,66

% plnenia
97,60

1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2020
612834,00

Skutočnosť k 31.12.2020
626078,66

% plnenia
102,16

a) daňové príjmy (111, 121,133)
Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
471371,00
483679,19

% plnenia
102,61

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 395000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 407414,00 EUR, čo predstavuje
plnenie na 103,14 %.
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Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 27452,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 27452,36 EUR, čo je
100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18847,05 EUR, dane zo stavieb boli v sume
8605,31 EUR.
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 917,31 EUR.
Daň za psa 1064,00 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 224,00 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 33870,18
b) nedaňové príjmy: (212, 221, 222, 223, 242,)
Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
13216,00
13439,12

% plnenia
101,69

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 986,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1063,92 EUR, čo je
107,90 % plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky
Z rozpočtovaných 12230,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 12375,20 EUR, čo je
101,19 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy: (292, 311, 312 )
Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
128247,00
128960,35

% plnenia
100,56

Nedaňové príjmy boli: z vratiek
824,37 €
iné
1,00 €
sponzorské dary
2000,00 €
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 125946,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 126134,98
EUR, čo predstavuje 100,15 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
Okresný úrad Ba, odbor školstva
2615,00 Prísp. na výchovu a vzdel. detí MŠ
Okresný úrad Ba, odbor školstva
89399,00 Normatívne finančné prostriedky: ZŠ
Okresný úrad Ba, odbor školstva
838,00 Vzdelávacie poukazy: ZŠ
Ministerstvo vnútra SR
400,00 Spol. zodpov.-COVID-19-testovanie
Ministerstvo vnútra SR
439,48 Register obyvateľstva a adries
Okresný úrad Ba, odbor starostl. o ŽP
109,81 Životné prostredie
Okresný úrad Senec, organiz. odbor
727,78 Voľby
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000,00 Dobr. Has. Zbor Tureň - DHZO
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
5266,80 Príspevok na stravu
Okresný úrad Ba, odbor školstva
1443,85 Príspevok na učebnice
Štatistický úrad SR
2828,00 Sčítanie obyvateľov, domov, bytov
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
19067,26 Podpora udržania zamestnan. v MŠ

SPOLU:

126134,98

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy: ( 233, 322 )
Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
30000,00
30000,00

% plnenia
100
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Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
Účel
30000,00 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

3. Príjmové finančné operácie: ( 454)
Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
27337,00
28600,00

% plnenia
104,62

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Rozpočet na rok 2020
701386,00

Skutočnosť k 31.12.2020
676827,18

% čerpania
96,50

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2020
618247,00

Skutočnosť k 31.12.2020
613336,38

% čerpania
99,21

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 296280,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 293080,53 EUR,
čo je 98,92 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OÚ, ZŠ, ŠKD, MŠ, ŠJ,
Miestneho hospodárstva, Domu smútku, Verejného osvetlenia .
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 95603,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 96885,00 EUR, čo
je 101,34 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 209496,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 207101,47 EUR,
čo je 98,86 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 16868,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 16269,38 EUR, čo
predstavuje 96,45 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2020
83139,00

Skutočnosť k 31.12.2020
63490,80

% čerpania
76,37

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Nákup špec. prístrojov, zariadení techn. -kamerový systém
Z rozpočtovaných 9600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 10000,00 EUR, čo
predstavuje 104,17 % čerpanie.
Rekonštrukcia terasy pri budove MŠ
Z rozpočtovaných 14702,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Z rozpočtovaných 31500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 33717,00 EUR,
čo predstavuje 107,04 % čerpanie.
Rekonštrukcia OcK
Z rozpočtovaných 3563,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
Výstavba chodníka pre chodcov
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Z rozpočtovaných 4000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
Detské ihrisko park č. 1
Z rozpočtovaných 16991,00,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 16990,80
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Rekonštrukcia – kuchyňa v MŠ
Z rozpočtovaných 2783,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 2783,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
-

% čerpania
-

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

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
626078,66
626078,66

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO

613336,38
613336,38

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

12742,28
30000,00
30000,00

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO

63490,80
63490,80

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO

-33490,80
-20748,52

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

28600,00

Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

28600,00

684678,66
676827,18
7851,48
28600,00

-20748,52

Schodok rozpočtu v sume -20748,52 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:
Na základe uvedených skutočností tvorba rezervného fondu za rok 2020 nebude.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
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 - zo schodku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
- ostatné príjmy Opr: zistené rozdiely
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v EUR
355973,85
-20748,52

28600,00
19306,26
42742,28

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky

KZ k 31.12.2020

(BU /bez SF/+Pokladňa=

340389,31

RF)

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel - 0, 5 %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dov.
- pracovné jubileum
- dopravné
- ostatné úbytky

KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
133,81
1903,52
1031,49
325,00
1589,00
1031,00

123,82

Rezervný fond + Sociálny fond ( účty 221 ) + Pokladňa (účty 211) =
340513,13 €
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Majetok spolu

1248596,04

1269830,58

Neobežný majetok spolu

890916,99

927143,25

8734,02

8734,02

882182,97

918409,23

357679,05

342687,33

428,39

1193,18

1143,00

981,02

356107,66

340513,13

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

1248596,04

1269830,58

Vlastné imanie

802851,97

823688,42

Výsledok hospodárenia

802851,97

823688,42

Záväzky

36727,14

23866,82

Rezervy

1000,00

1000,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

33601,80

15810,35

Dlhodobé záväzky

133,81

123,82

Krátkodobé záväzky

1991,53

6932,65

409016,93

422275,34

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

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:
-

voči zamestnancom (SF)
voči stravníkom ŠJ
ostatné (audit)
ost. zúčtovanie rozp. obce VÚC
nevyfakturované dodávky

123,82
6688,93
1 000,00
15810,35
243,72

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

8. Hospodárenie 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 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) finančné usporiadanie voči štátnym fondom
c) 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 štátnemu rozpočtu:
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Poskytovateľ

-1Okresný úrad, BA

Účelové určenie grantu, transferu

-2-

Príspevok na výchovu a vzdel.

Odbor školstva

detí MŠ

Okresný úrad, BA

Normatívne finančné

Odbor školstva

prostriedky:

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

2615,00

2615,00

0

89399,00

89399,00

0

838,00

838,00

0

1443,85

1443,85

0

Základná škola
Okresný úrad, BA

Vzdelávacie poukazy:

Odbor školstva

Základná škola

Okresný úrad, BA

Príspevok na učebnice:

Odbor školstva

Základná škola

Okresný úrad, SC

Voľby

727,78

727,78

0

Dobr. Has. Zbor Tureň- DHZO

3000,00

3000,00

0

Ministerstvo vnútra SR

Register obyvateľstva a adries

439,48

439,48

0

Ministerstvo vnútra SR

Spol. zodp. -COVID-19-

400,00

400,00

0

Príspevok na stravu

7503,60

4578,00

2925,60

Životné prostredie

109,81

109,81

0

Sčítanie obyvateľov, domov

2828,00

382,65

2445,35

19067,26

19067,26

Organizačný odbor
Dobrovoľná požiarna
ochrana SR

testovanie
Úrad práce sociálnych
vecí a rodiny
Okresný úrad, BA
Odbor starostl. o ŽP
Štatistický úrad SR

a bytov
Úrad práce sociálnych

Podpora udržania zamestnanosti

vecí a rodiny

v MŠ

0

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
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12. Hodnotenie plnenia rozpočtu obce - Hodnotiaca správa k plneniu rozpočtu
(Hlavný kontrolór)
Príloha č.1 Záverečného účtu.
Vypracovala:

Karin Vinczeová
účtovníčka

Predkladá: Štefan Čermák
starosta obce Tureň

V Turni dňa 23.07.2020

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.

Uznesenie číslo:...............zo dňa...................
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