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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 vyrovnaný. Kapitálový rozpočet bol nulový na strane kapitálových príjmov aj 
kapitálových výdavkov.  
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č. 65/2019. 
Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 30.6.2020 obecným zastupiteľstvom uznesením č.85/2020 
 

Rozpočet obce k 31.12.2020 
 
 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Príjmy celkom 40973,00 41959,98 
z toho :   
Bežné príjmy 20773,00 27312,00 
Kapitálové príjmy 0,00 90500,00 
Finančné príjmy 20200,00 3565,00 
Výdavky celkom 40973,00 44237,18 
z toho :   
Bežné výdavky 20773,00 24187,18 
Kapitálové výdavky 20200,00 20050,00 
Finančné výdavky 0,00 0,00 
Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 rozpočet sa nesmie 

schvaľovať ako 
schodkový -2277,20 
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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 

41959,98 41250,98 98% 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 41959,98 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 
41250,98 EUR, čo predstavuje  98 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

27312,00 22218,98  
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 27312,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 
22218,98 EUR, čo predstavuje   81,35 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

16628,00 15086,36 91% 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 16628,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 15086,36 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 91 %. Z dôvodu pandémie v roku 2020 došlo k výpadku podielových daní. 
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 2720,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2072,57 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 76 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 858,68 EUR, príjmy 
dane zo stavieb boli v sume 1213,89 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z 
nehnuteľností v sume 645,64 EUR. 
 
Daň za psa   
Z rozpočtovaných 86,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 39,60 Eur, čo 
predstavuje 46 % plnenie. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 36,30 
EUR. 
 
Daň za ubytovanie  
Z rozpočtovaných 255,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 0,00 Eur, čo 
predstavuje 0 % plnenie. 
 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 549,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 579,43 Eur, čo 
predstavuje 106 % plnenie. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny 
odpad v sume 184,71 EUR. 
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b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

335,00 685,00 204% 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 30,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo je 0 % 
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov. Žiaden 
prenájom v roku 2020 nebol uskutočnený. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 40,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 50,00 EUR, čo je 125 % 
plnenie.  
Poplatky za hrobové miesta boli rozpočtované v sume 265,00 Eur. Skutočný príjem bol 0,00 Eur, 
čo je 0 % plnenie. 
Poplatok za opatrovateľskú službu – vznikol v priebehu roka 2020, podpísaním zmluvy 
s Implementačnou agentúrou. Poplatok uhrádzaný opatrovaným občanom. V návrhu rozpočtu 
0,00 EUR, skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 487,50 EUR. 
V súvislosti s opatrovaním bolo vytvorené pracovné miesto pre opatrovateľku, ktorá čerpala 
stravné lístky a s poplatkom na stravné sa v návrhu rozpočtu neuvažovalo 0,00 EUR, skutočný 
príjem k 31.12.2020 v sume 97,50 EUR. 
V roku 2020 sme vyúčtovali poplatok za MZZO, ktorý v návrhu rozpočtu nebol 0,00 EUR, 
skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 50 EUR. 
 
c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

200,00 365,12 182% 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 200,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 365,12 
EUR, čo predstavuje 182 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a úroky. Boli tu zaradené aj 
refundácie nákladov, ktoré vznikli počas celoplošného testovania v novembri 2020. Výška 
prijatej refundácie nákladov predstavuje 365,12 EUR. 
 
d) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 986,98 EUR bol skutočný príjem vo výške 3374,65 EUR, 
čo predstavuje 342 % plnenie. 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
OÚ Poprad, odb VVS 949,18 Voľby 
OÚ Poprad 19,80 REGOB 
OÚ Prešov, odb. ŽP 5,69 Ochrana pred povodňami 

a ochrana ovzdušia 
OÚ Poprad 18,00 Register adries 
ŠÚ SR Bratislava 800,00 Sčítanie obyvateľov bytov 

a domov r.2021 
Enviromentálny fond 60,75 Nákup materiálu súvisiaceho 

s ochranou životného prostredia 
Implementačná agentúra Bratislava 1521,23 Náhrada časti mzdy opatrovateľka 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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2. Kapitálové príjmy 

 
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

90500,00 0,00  
 

 Výdavky ste mali 18 200 eur skutočne... 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

   
   
   
Spolu:   

3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

3565,00 19032,00 % 
 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 3565,00EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2020 v sume 19032,00 EUR, čo predstavuje   % plnenie. Finančné operácie tvorené 
z prijatej dotácie v roku 2019 na vybudovanie a úpravu kanalizácie vo výške 18 200, ktoré boli 
v roku 2020 použité a uhradené.  
Ďalším z príjmov finančných operácií je príjem z dôvodu výpadku podielových daní počas 
pandémie. Jedná sa o návratnú finančnú výpomoc MF SR ?? vo výške 832 EUR. 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

44237,18 43202,05 98% 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 44237,18 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 43202,05 EUR, čo predstavuje  98 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  

 
 Schválený rozpočet na 
rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

24187,18                  25002,05 103% 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 24187,18 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 25002,05 EUR, čo predstavuje  103 % čerpanie.  
 



 7

 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 9456,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 
11608,89 EUR, čo je 122 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ. 
Navýšenie položky mzdy, platy, služobné príjmy vzniklo z dôvodu, že v januári 2020 ukončila 
pracovný pomer účtovníčka obce a keďže nemala vyčerpanú dovolenku a pracovala pre obec 
viac ako dva roky, mala nárok na preplatenie dovolenky a odchodné, čo v tomto prípade 
predstavuje čiastku 639,03 EUR s ktorými sa pri tvorbe rozpočtu neuvažovalo.  
Následne sa od augusta 2020 vytvorilo pracovné miesto pre opatrovateľku. Aby to bolo možné, 
musel sa prijať aj nový zamestnanec, tzv. „garant na sociálnu prácu“, aby pani opatrovateľka 
mohla vykonávať prácu a poskytovať službu opatrovania občanom Obce Harakovce. Celkové 
náklady na hrubú mzdu tohto zamestnanca predstavujú čiastku za august-december 464 EUR.  
Najvyššou položkou, ktorá ovplyvňuje výšku miezd je suma mzdy opatrovateľky. 
Implementačná agentúra síce prepláca 85% nákladov na mzdu opatrovateľky, ale náhrady mzdy 
posiela na účet Obce Harakovce s dvojmesačným oneskorením. V tomto prípade, boli v rozpočte 
zaúčtované všetky náklady, ktoré obci vznikli k 31.12.2020, ale náhrady od implementačnej 
agentúry za november a december 2020 budú prijaté až v roku 2021 vo výške 994 EUR.  
Taktiež sa v návrhu rozpočtu nevychádzalo zo skutočností, že každý rok sa upravuje výška mzdy 
v zmysle priemernej mzdy vydanej štatistickým úradom SR, čo v roku 2020 bola suma 588 
EUR. 
Keďže Obce Harakovce pôsobí s nízkym rozpočtom, je nemožné pri tvorbe rozpočtu do 
výdavkových položiek zadať nejakú  rezervu, aby k takýmto prečerpaniam nedochádzalo. 
 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 3306,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4057,22 
EUR, čo je 122 % čerpanie. Prekročenie čerpania kontinuálne súvisí s vyšším čerpaním na mzdy 
z dôvodov uvedených pri položke mzdy.  
 
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 11055,18 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 
9105,61 EUR, čo je 82 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, 
energie, materiál, dopravné, vedenie účtovníctva, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary 
a služby. 
 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov 370,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 230,33 
EUR, čo predstavuje 74 % čerpanie. 

 
2. Kapitálové výdavky 

 
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

20050,00                   18200,00 91% 
 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 20050,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 18200,00 EUR, čo predstavuje  91% čerpanie.  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Kanalizácia 
Z rozpočtovaných 20050,00 EUR (zložené z dotácie na kanalizáciu vo výške 18200 EUR, ktorá 
bola prijatá v roku 2019 a použitá v roku 2020 a 1850 EUR z vlastných zdrojov) bolo skutočne 
vyčerpané k 31.12.2020 v sume 18200,00 EUR (použité na vybudovanie kanalizácie v obci, čo 
predstavuje 91 % čerpanie. 
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3. Výdavkové finančné operácie  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0,00                   0,00 0 
 
 
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu                                              22218,98 
Bežné výdavky spolu 25002,05 
Bežný rozpočet                                   -2783,07 
Kapitálové  príjmy spolu 0,00 
Kapitálové  výdavky spolu 18200,00 
Kapitálový rozpočet  -18200,00 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                               -18200,00 
Vylúčenie z prebytku/nevyčerpané kapitálové dotácie 0,00 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -20983,07 
Príjmové finančné operácie  19032,00 

Výdavkové finančné operácie  0,00 

Rozdiel finančných operácií 19032,00 
PRÍJMY SPOLU   41250,98
VÝDAVKY SPOLU 43202,05
Hospodárenie obce  -1951,07
Vylúčenie z prebytku -800,00
Upravené hospodárenie obce -2751,07
 
Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku podľa rozpočtového hospodárenia 
Schodok rozpočtu v sume 1 951,07 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. bude v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný v rámci  finančných 
operácií z finančných prostriedkov z minulých rokov. 
Schodok rozpočtu vo výške 20 983,07 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 sa upravuje  (o príjmové finančné operácie) 
– znižuje sa o: 
a) vyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky, poskytnuté na  
 
Tvorba rezervného fondu v zmysle zákona č. 583/2004,  § 15 ods. 4 je 10% z výsledku 
rozdielu medzi príjmami a výdavkami, ak je ním prebytok a po vylúčení z prebytku. Výsledkom 
rozdielu je strata – 2751,07 eur  t. j. obec nemá povinnosť dopĺňať rezervný fond za rok 2020. 
 
 
 
 
 
 



 9

5.Tvorba a použitie prostriedkov fondov za rok 2020 
 
Sociálny fond 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa alebo vnútorný predpis. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2020 6,52  
Prírastky - povinný prídel – 1,05 %                    113,68                                    
 Úbytky  - príspevok na stravu             15,40   
               - ostatné úbytky                                               100,00   
KZ k 31.12.2020 4,80 

 
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. 
 
Rezervný fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2020 165,00  
Prírastky – z prebytkov rozpočtu 2015-2019 5822,87 
Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý rok            0,88                                    
 Úbytky  - regeneráciu PS             0,00   
               - ostatné úbytky                                               0,00   
KZ k 31.12.2020 5 988,75 

 
 
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 149014,24 145862,35 
Neobežný majetok spolu 124279,97 140833,81 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 113493,22 130047,06 
Dlhodobý finančný majetok 10786,75 10786,75 
Obežný majetok spolu 24643,23 4959,93 
z toho :   
Zásoby 0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  554,03 829,36 
Finančné účty  24089,20 4130,57 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  91,04 68,61 
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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 149014,24 145862,35 
Vlastné imanie  57087,54 53233,40 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 000 
Výsledok hospodárenia  57087,54 53233,40 
Záväzky 19751,70 3753,95 
z toho :   
Rezervy  0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 18200,00 800,00 
Dlhodobé záväzky 6,52 4,80 
Krátkodobé záväzky 1545,18 2117,15 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 832,00 
Časové rozlíšenie 72175,00 88875,00 
 
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 304,22 263,54 0,00 
- zamestnancom 1194,23 1194,23 0,00 
- poisťovniam  549,53 549,53 0,00 
- daňovému úradu 69,17 69,17 0,00 
- ostatné záväzky 4,80 4,80 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2020 2121,95 2121,95 0,00 
 

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) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy obce z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:  25625,26 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:   

- zostatok istiny z bankových úverov 0,00 
- zostatok istiny z pôžičiek 0,00 
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 832,00 
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 0,00 
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 832,00 



 11

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:   0,00 
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 0,00 
- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 0,00 
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020 832,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2020 Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019 § 17 ods.6 písm. a) 

 
832,00 25625,26 3 % 

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

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy obce z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:  25625,26 
Bežné príjmy obce znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 2031,14 
Spolu bežné príjmy obce znížené k 31.12.2019 23594,12 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019* 23594,12 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia 

0,00 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** 0,00 

 
Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2020** 

Skutočné upravené bežné príjmy 
k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

0,00 23594,12 0 % 
 

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

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

 
9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
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. 
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a) 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 Poprad Voľby – bežné výdavky 949,18       949,18 0,00 
OÚ Poprad REGOB – bežné výdavky 19,80 19,80 0,00 
OÚ Prešov Ochrana pred povodňami a ochrana 

ovzdušia – bežné výdavky 
5,69 5,69 0,00 

Env.fond Príjem z poplatkov za odpady 60,75 6,75 0,00 
ŠÚ SR Sčítanie Obyv.,domov a bytov 800,00 0,00 800,00 
OÚ Poprad Register adries – bežné výdavky 18,00 18,000 0,00 

 
10.Hodnotenie programového rozpočtu obce 
 
Obec využila zákonnú možnosť, podľa §4 ods. 5 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy  a neuplatnila program obce pre rok 2020, t. j. programový 
rozpočet obce. 

 
11. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
obce za rok 2020 


