Záverečný účet Obce
Veľký Biel
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2020

Predkladá: Anton Danter – starosta obce
Spracovala: Michaela Zborková – ekonómka obce
Vo Veľkom Bieli, dňa: 19.05.2021
Záverečný účet bol:
-

vyvesený na úradnej tabuli: 02.06.2021

-

schválený OZ dňa: 21.06.2021, uznesením č.: 69/2021

Úvod
V zmysle § 16 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. po skončení rozpočtového roka obec údaje
o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce. Súčasne finančne
usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným rozpočtovým
organizáciám obce, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu, finančných vzťahov
k štátnemu rozpočtu, založeným právnickým osobám, iným právnickým a fyzickým osobám
– podnikateľom, rozpočtom iných obcí, VÚC a v neposlednej miere aj voči štátnemu rozpočtu
a štátnym fondom.
Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým
je Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri overovaní účtovnej
závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtu v súlade so zákonom, hospodárenie
s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania
návratných zdrojov financovania.
Záverečný účet je súhrnný dokument, ktorý obsahuje výsledky rozpočtového
hospodárenia obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu obce. Záverečný účet
je zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Okrem
zabezpečovania základných činností obec zabezpečovala aj pôsobnosti vyplývajúce zo Zákona
NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode pôsobností orgánov štátnej správy na obce. Záverečný účet
nadväzuje na účtovníctvo a účtovnú závierku obce bez rozdielov.

Záverečný účet za rok 2020 obsahuje:
Rozpočet obce na rok 2020
Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Hospodárenie príspevkových organizácií
Hodnotenie plnenia programov obce
Usporiadanie výsledku hospodárenia obce za rok 2020
Tvorba a použitie prostriedkov fondov obce
Finančné usporiadanie vzťahov voči:
a) zriadeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) ostatným PO a FO – podnikateľom
10. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
11. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
12. Uznesenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.11.2019,
uznesením č. 115/2019.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 27.01.2020, uznesením č. 5/2020
- druhá zmena schválená dňa 27.04.2020, uznesením č. 24/2020
- tretia zmena schválená dňa 29.06.2020, uznesením č. 50/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 30.11.2020, uznesením č. 119/2020
- piata zmena schválená dňa 30.12.2020, rozpočtovým opatrením č. 5/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020
Ukazovateľ

schválený
rozpočet

rozpočet po
zmenách

čerpanie
rozpočtu

Príjmy spolu, vrátane RO
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie
Výdavky spolu, vrátane RO
bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné operácie

1 862 569
1 862 569
0
0
1 862 569
1 737 519
87 832
37 218

2 932 408
2 127 777
526 552
278 079
2 599 926
1 994 413
605 513
0

2 822 588
2 114 025
527 422
181 141
2 602 112
1 987 810
614 302
0

Účtovný prebytok/schodok,
vrátane FO

0

332 482

220 476

125 050
-87 832
-37 218

133 364
-78 961
278 079

126 215
-86 880
181 141

37 218

54 403

39 335

bežný rozpočet (+, -)
kapitálový rozpočet (+, -)
finančné operácie (+, -)
Prebytok/schodok hospodárenia
obce, po vylúčení FO
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v celých eurách
Rozpočet na rok 2020
2.932.408

Skutočnosť k 31.12.2020
2.822.588

% plnenia
96 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2.932.408 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
2.822.588 € čo predstavuje 96 % plnenie.
2.1. Bežné príjmy obce
Rozpočet na rok 2020
2.119.127

Skutočnosť k 31.12.2020
2.105.375

% plnenia
99 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2.119.127 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
2.105.375 €, čo predstavuje 99 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2020
1.248.070

Skutočnosť k 31.12.2020
1.224.182

% plnenia
98 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 983.012 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 959.432 €, čo predstavuje plnenie na 98 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 124.058 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 124.510 €, čo je 100 %
plnenie. Príjmy za daň z pozemkov boli v sume 68.162 €, daň zo stavieb - v sume 55.308 € a daň
z bytov - v sume 1.040 €. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností
v sume 26.422 €.
Daň za psa: rozpočtované 6.100 €, skutočný príjem 5.789 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva: rozpočtované 1.000 €, skutočný príjem 740 €.
Poplatok za KO, DSO: rozpočtované 83.000 €, skutočný príjem 82.663 €.
Poplatok za rozvoj: rozpočtované 50.900 €, skutočný príjem 51.050 €.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
242.283

Skutočnosť k 31.12.2020
231.373

% plnenia
95 %

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 34.264 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 36.289 €, čo je 106 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 12.958 € a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 23.331 €.
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Administratívne a iné poplatky – správne poplatky
Z rozpočtovaných 11.533 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 9.503 €, čo predstavuje
plnenie na 82 %. Správne poplatky tvoria napr.: stavebné poplatky, matričné poplatky, rybárske
lístky a pod.
Za porušenie predpisov
Z rozpočtovaných 75 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 75 €, čo predstavuje 100 %
plnenie.
Poplatky a platby a ďalšie administratívne poplatky
Z predpokladanej rozpočtovanej celkovej čiastky 183.089 € bol skutočný príjem k 31.12.2020
vo výške 172.815, ktorý predstavuje plnenie vo výške 94 %. Celkový príjem v uvedených
sekciách sa skladá z nasledovných príjmov:
-

príjem za stočné, 106.741 €
dom smútku, cintorínske poplatky 468 €
služby KD 377 €
príjem za MŠ 7.691 €
stravné, réžia ŠJ 50.000 €
znečisťovanie ovzdušia, resp. MZZO 10 €
ostatné príjmy 7.528 €

Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov vo výške 13.322 €, bol skutočný príjem vo výške
12.691 €, čo predstavuje 95 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z preplatkov, dobropisov, vratiek a pod.
vo výške 12.563 € a príjmy z úrokov z vkladov vo výške 129 €.
c) granty a transfery
Rozpočet na rok 2020
628.774

Skutočnosť k 31.12.2020
649.819

% plnenia
103 %

Z rozpočtovaných grantov a transferov 628.774 € bol skutočný príjem vo výške 649.819 €, čo
predstavuje 103 % plnenie.
Granty a transfery mali svoj účel použitia a taktiež boli použité v súlade s ich účelom.

Poskytovateľ grantu
Okresný úrad Bratislava
Okresný úrad Bratislava
Okresný úrad Bratislava
Okresný úrad Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy SR

suma v €
17
6 087
543 626
415
7 707
4 019
1 076
15 994
116

účel použitia
vojnové hroby
materská škola
základná škola
starostlivosť o životné prostredie
voľby, sčítanie
matrika
evidencia obyvateľstva, register adries
dotácia - Covid19
cestná doprava, pozemné komunikácie
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ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Environmentálny fond
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Občania obce

100
42 004
21 348
3 862
3 000
450

rodinné prídavky
strava žiakov ZŠ a MŠ
udržanie zamestnania v MŠ
príspevok na KO
výdavky DHZ Veľký Biel
dar na ochranné pomôcky - Covid19

2.2. Kapitálové príjmy obce
Rozpočet na rok 2020
526.552

Skutočnosť k 31.12.2020
527.422

% plnenia
100 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 526.552 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
527.422 €, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjmy z predaja pozemkov
Príjmy z predaja pozemkov za rok 2020 predstavovali výšku 4.110 €
Tuzemské kapitálové granty a transfery
Z rozpočtovaných 523.312 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 523 312 €, čo predstavuje
100 % plnenie – v prípade dotácie vo výške 31.000 € (7.000 € a 24.000 €) išlo o príjem ešte
z roku 2019!
Poskytovateľ dotácie

suma v €

Ministerstvo vnútra SR

účel použitia

7 000 prevencia kriminality - kamerový systém

Ministerstvo vnútra SR

24 000 bezpečné prechody

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Environmentálny fond

311 100 cyklochodník Veľký Biel
50 000 zateplenie OcÚ

Environmentálny fond

100 432 kanalizácia "TK5+TK8"

Bratislavský samosprávny kraj

30 780 modernizácia učební v ZŠ

2.3. Príjmové finančné operácie obce
Rozpočet na rok 2020
278.079

Skutočnosť k 31.12.2020
181.141

% plnenia
65 %

Z rozpočtovaných finančných príjmov 278.079 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
181.141 €, čo predstavuje 65 % plnenie. Príjem tvorí NFV z MF SR vo výške 52.955 € ako
kompenzácia výpadku dani z príjmov FO a príjem z RF obce vo výške 128.186 €.
2.4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – základná škola
Bežné príjmy – základná škola
Rozpočet na rok 2020
8.650

Skutočnosť k 31.12.2020
8.650

% plnenia
100 %
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Z rozpočtovaných bežných príjmov vo výške 8.650 €, bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
8.650 €, čo predstavuje 100 % plnenie.
Finančné prostriedky pozostávali z prenájmu bytu pre školníka, príjmy z dobropisov
a z poplatkov od rodičov za ŠKD. Príjmy základnej školy tvorili súčasť rozpočtu obce.
Kapitálové príjmy – základná škola
Rozpočet na rok 2020
0

Skutočnosť k 31.12.2020
0

% plnenia
0%

V roku 2020 neboli rozpočtované a prijaté kapitálové príjmy.
Finančné operácie – základná škola
Rozpočet na rok 2020
0

Skutočnosť k 31.12.2020
0

% plnenia
0%

V roku 2020 neboli rozpočtované, ani prijaté žiadne finančné operácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v celých eurách
Rozpočet na rok 2020
2.599.926

Skutočnosť k 31.12.2020
2.602.112

% čerpania
100 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2.599.926 € bolo skutočne čerpaných k 31.12.2020
2.602.112 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
3.1. Bežné výdavky obce
Rozpočet na rok 2020
1.406.598

Skutočnosť k 31.12.2020
1.400.214

% čerpania
100 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov vo výške 1.406.598 € bolo skutočne čerpaných
k 31.12.2020 - 1.400.214 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Programová štruktúra čerpania bežných výdavkov – obec:
Programová štruktúra
Plánovanie, manažment, kontrola

Rozpočet

Skutočnosť

% čerpania

48 991

47 163

96%

8 260

9 171

111%

Interné služby
Služby občanom

66 699
5 211

148 589
9 492

223%
182%

Bezpečnosť

22 963

21 279

93%

244 545

153 961

63%

Komunikácie

24 378

36 266

149%

Vzdelávanie

421 475

396 689

94%

37 813

39 078

103%

Propagácia a marketing

Odpadové hospodárstvo

Šport
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Kultúra

62 742

44 683

71%

Prostredie pre život

85 426

84 009

98%

Sociálne služby

75 109

75 655

101%

Administratíva

293 225

324 662

111%

9 761

9 517

98%

1 406 598

1 400 214

100%

Zdravotníctvo
Spolu

Plánovanie, manažment, kontrola
- výdavky na odmeny a odvody poslancov obecného zastupiteľstva, výdavky
na reprezentačné, dopravné náklady, na členské príspevky, výdavky za spracovanie
projektov, rôzne štúdie, expertízy, posudky, územné plánovanie, ekonomické, audítorské
služby a výdavky na mzdy, odvody hlavnej kontrolórky, stravovanie a tvorbu SF.
Propagácia a marketing
- náklady na licencie, inzerciu, reklamu, webhosting, náklady na obecné noviny „Bielčan“
a výdavky súvisiace s obecným rozhlasom (prenájom plošiny pri opravách, údržba,
materiál)
Interné služby
- zahŕňajú výdavky na právne služby obce, výdavky na údržbu obecných budov
a objektov, výdavky na vzdelávanie/školenia zamestnancov obce (MŠ, ŠJ, OcÚ, ČOV...),
výdavky na výpočtovú techniku, softvér (aj ich údržbu) a výdavky z transferov štátneho
rozpočtu pri konaní volieb, referend a podobne.
Služby občanom
- predstavujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti,
na úseku evidencie obyvateľstva a registra adries a výdavky na cestnú dopravu
a pozemné komunikácie (stavebný úrad).
Bezpečnosť
- výdavky na odchyt psov v obci, výdavky na ochranu obecných budov a objektov,
a taktiež výdavky na požiarny klub.
Odpadové hospodárstvo
- výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, drobného stavebného
odpadu, výdavky na zber a zneškodňovanie BIO odpadu, kuchynského odpadu, výdavky
na vývoz VOK, materiálové výdavky a výdavky za nakladanie s odpadovými vodami.
Komunikácie
- výdavky na údržbu a opravy miestnych komunikácií, chodníkov a dopravné značenie
Vzdelávanie
- zahŕňa výdavky na mzdy a odvody za zamestnancov MŠ, ŠJ, prevádzkové výdavky (t. j.:
poštovné a telekomunikačné služby, materiálové výdavky, výdavky na odbornú literatúru
Šport
- výdavky na mzdy a odvody správcu športového areálu, výdavky na energie, materiálové
výdavky, výdavky na drobné opravy, údržbu, výdavky za služby a výdavky na športové
podujatia
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Kultúra
- predstavuje výdavky za chod kultúrnych objektov (t. j.: mzdy a odvody za zamestnancov,
výdavky za spotrebované energie, materiálové výdavky, služby). Program kultúry taktiež
zahŕňa výdavky na kultúrne a spoločenské akcie konané v obci (napr.: Deň obce)
Prostredie pre život
- zahŕňa výdavky za verejné osvetlenie, za správu a údržbu verejnej zelene, taktiež
aj výdavky za prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia (mzdy,
odvody) a výdavky za chod miestnych cintorínov v obci.
Sociálne služby
- výdavky na pomoc občanom (napr.: rozvoz obedov, dávky a pomoc v hmotnej núdzi),
opatrovateľskú službu a výdavky na dotácie pre dôchodcov a dotácie poskytované
z rozpočtu obce
Administratíva
- resp. výdavky na vnútornú správu obce – výdavky na energie, mzdy a odvody
zamestnancov obce, materiálové výdavky, výdavky na dopravné náklady (PHM, oleje,
údržba a servis vozidiel), výdavky za prenájom, výdavky za služby a výdavky
na nemocenské dávky
Zdravotníctvo
- výdavky za spotrebované energie v budove zdravotného strediska, materiál a služby.
Použitie finančných prostriedkov podľa ekonomickej klasifikácie v celých eurách – obec:
položka
610
620
630
640
Spolu

názov položky
Mzdy a platy
Odvody a poistné
Tovary a služby
Bežné transfery

Rozpočet
417 105
142 081
829 854
17 558
1 406 598

Skutočnosť
412 364
149 668
814 125
24 058
1 400 214

% čerpania
99%
105%
98%
137%
100%

Mzdy a platy
- patria sem výdavky za zamestnancov obecného úradu, vrátane preneseného výkonu
štátnej správy, správcu športového areálu, cintorína, pracovníkov kultúrneho domu,
materskej školy a školskej jedálne.
Odvody a poistné
- tvoria odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa
Tovary a služby
- zahŕňa prevádzkové náklady všetkých stredísk obce – napr.: cestovné, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a iné.
Bežné transfery
- ide o dotácie poskytované z rozpočtu obce, výdavky na členské poplatky, sociálne
výpomoci a dávky z nemocenského poistenia pri PN prvých 10 dní vyplácané
zamestnávateľom
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3.2. Kapitálové výdavky obce
Rozpočet na rok 2020
605.513

Skutočnosť k 31.12.2020
614.302

% čerpania
101 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 605.513 € bolo skutočne čerpaných k 31.12.2020
v sume 614.302 €, čo predstavuje 101 % čerpanie.
Programová štruktúra čerpania kapitálových výdavkov – obec:
Programová štruktúra

Rozpočet

Skutočnosť

% čerpania

Plánovanie, manažment, kontrola

45 414

45 414

100%

Interné služby

74 463

74 463

100%

Odpadové hospodárstvo
Komunikácie

239 880
97 928

233 511
97 837

97%
100%

Vzdelávanie

140 938

142 232

101%

6 890

6 890

100%

0

13 955

xxx

605 513

614 302

101%

Šport
Administratíva
Spolu

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
- odstránenie stavby nájomných bytov Malý Biel
- merače rýchlosti na prechody, vybudovanie prechodov pre chodcov
- kamerový systém obce
- projektová dokumentácia športová hala
- modernizácia učební v ZŠ a vybudovanie altánku a oplotenie
- kanalizácia na uliciach: Kostolná, Poľovnícka, Športová, Školská
3.3. Výdavkové finančné operácie obce
Rozpočet na rok 2020
0

Skutočnosť k 31.12.2020
0

% čerpania
0%

Výdavkové finančné operácie neboli zrealizované žiadne.
3.4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – základná škola
Bežné výdavky – základná škola
Rozpočet na rok 2020
587.815

Skutočnosť k 31.12.2020
587.596

% čerpania
100 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 587.815 € boli skutočne čerpané výdavky k 31.12.2020
vo výške 587.596 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Finančné prostriedky boli v roku 2020 použité na financovanie Základnej školy a školského
klubu detí vo Veľkom Bieli v celkovej výške 587.815 € a to na mzdy, odvody a na prevádzku.
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Na mzdy boli použité prostriedky vo výške 373.216 € na odvody do zdravotných poisťovní
a sociálne poisťovne vo výške 125.854 €, výdavky na tovary a služby vo výške 88.102 €
a na bežné transfery výdavky vo výške 424 €.
Finančné prostriedky použité na prevádzkové náklady predstavovali náklady na zabezpečenie
chodu Základnej školy a školského klubu detí. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté energie,
nákup materiálu, čistiacich prostriedkov, kancelárskeho materiálu, časopisy a tlačivá, údržba,
opravy budov, revízie prístrojov, strojov a spotrebičov, náklady na stravovanie pracovníkov,
cestovné náhrady a ostatné služby.
Kapitálové výdavky – základná škola
Rozpočet na rok 2020
0

Skutočnosť k 31.12.2020
0

% čerpania
0%

V roku 2020 neboli rozpočtované a použité kapitálové výdavky.
Výdavkové finančné operácie – základná škola
Rozpočet na rok 2020
0

Skutočnosť k 31.12.2020
0

% čerpania
0%

V roku 2020 neboli rozpočtované a použité výdavkové finančné operácie.

4. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

5. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

6. Hodnotenie plnenia programov obce
Tvorí samostatnú prílohu.
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7. Usporiadanie výsledku hospodárenia obce za rok 2020
Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020 v €

Bežné príjmy spolu

2 114 024,83

z toho : bežné príjmy obce

2 105 374,94

bežné príjmy RO

8 649,89

Bežné výdavky spolu

1 987 810,22

z toho : bežné výdavky obce

1 400 213,88

bežné výdavky RO

587 596,34

Výsledok bežného hospodárenia - prebytok:

126 214,61

Kapitálové príjmy spolu

527 422,42

z toho : kapitálové príjmy obce

527 422,42

kapitálové príjmy RO

0

Kapitálové výdavky spolu

614 302,27

z toho : kapitálové výdavky obce

614 302,27

kapitálové výdavky RO
Výsledok kapitálového hospodárenia - schodok:
Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu - prebytok:
Nevyčerpané prostriedky 2020 - základná škola:
Nevyčerpané prostriedky 2020 - komunálny odpad:
Nevyčerpané prostriedky 2020 - cyklochodník:

0
-86 879,85
39 334,76
180,00
3 861,83
311 099,65

Nevyčerpané prostriedky 2020 - strava, rodinné prídavky:

11 196,09

Vylúčenie z prebytku - nevyčerpané prostriedky - SPOLU:

326 337,57

Upravený prebytok (+), schodok (-) rozpočtu:
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Výsledok hospodárenia finančných operácií - prebytok:

-287 002,81
181 140,77
0
181 140,77

Príjmy spolu

2 822 588,02

Výdavky spolu

2 602 112,49

Hospodárenie obce - účtovný prebytok/schodok, vrátane FO

220 475,53

Vylúčenie z prebytku - nevyčerpané prostriedky

326 337,57

Hospodárenie obce

-105 862,04

Výsledok hospodárenia obce vypočítaný 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 platnom znení bol v rozpočtovom roku 2020 prebytok obce vo výške
39.334,76 €. Uvedený prebytok bol upravený finančnými operáciami o sumu 181.140,77 €.
Prebytok obce k 31.12.2020 upravený o finančné operácie je v sume 220.475,53 €.
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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 z účelovo určených dotácií podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 326.337,57 €.
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.

8. Tvorba a použitie prostriedkov fondov obce
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Rezervný fond

suma v €

Stav k 01.01.2020

217 551,66

Prírastky

-

Úbytky

136 117,35

Zostatok k 31.12.2020

81 434,31

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

suma v €

Stav k 01.01.2020

8 027,07

Prírastky - povinný prídel (1,5%)

4 959,18

Úbytky

4 753,75

Zostatok k 31.12.2020

8 232,50

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)

zriadeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným PO a FO – podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 odseku 2 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančnej usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, FO – 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 zriadeným právnickým osobám – t. j. rozpočtovej
organizácie – Základná škola Veľký Biel
Celkové príjmy:
Celkové výdavky:
Nevyčerpané prostriedky:

543.626,20 €
543.446,20 €
180,00 € (vrátené v roku 2021)

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

Účelové určenie transferov

prijaté

použité

Ministerstvo vnútra SR

Matrika

4 018,51 €

4 018,51 €

Ministerstvo vnútra SR

Register adries a obyvateľov

1 075,68 €

1 075,68 €

Ministerstvo vnútra SR

Covid19

15 993,78 €

15 993,78 €

Ministerstvo vnútra SR

Dotácia - prechody, merače

31 000,00 €

31 000,00 €

Ministerstvo dopravy SR

Cestná doprava, komunikácie

Ministerstvo dopravy SR

Cyklotrasa Veľký Biel

Okresný úrad Senec

Starostlivosť o ŽP

Okresný úrad Senec

116,47 €

116,47 €

311 099,65 €

- €

414,52 €

414,52 €

Voľby, sčítanie

7 707,00 €

7 707,00 €

Okresný úrad Bratislava

Materská škola

6 087,00 €

6 087,00 €

Okresný úrad Bratislava

Vojnové hroby

16,67 €

16,67 €

UPSVaR

Dotácia na stravu

42 003,60 €

36 778,80 €

UPSVaR

Dotácia - hmotná núdza

99,80 €

74,85 €

UPSVaR

Dotácia - mzdy MŠ

21 348,40 €

21 348,40 €

Environmentálny fond

Zateplenie OcÚ

50 000,00 €

50 000,00 €

Environmentálny fond

Kanalizácia

100 432,28 €

100 432,28 €

Environmentálny fond

Triedenie odpadu

3 861,83 €

- €

BSK

Modernizácia učební ZŠ

30 780,49 €

30 780,49 €

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec nemá/nemala žiadne štátne fondy.
d) Finančné usporiadanie voči ostatným PO a FO – podnikateľom
Obec v roku 2020 poskytla nasledovné dotácie z rozpočtu obce
Príjemca dotácia
Nezábudka
OZ Stolnotenisový oddiel
Kynologický klub
Spolok vinárov

poskytnuté
170,00 €
1 500,00 €
400,00 €
300,00 €

Slovenský rybársky zväz

380,00 €

Spolu

2 750,00 €

použité

rozdiel

170,00 €
1 500,00 €
400,00 €
300,00 €

-

€
€
€
€

380,00 €

- €

2 750,00 €

- €
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10.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 – obec
AKTÍVA
Názov

Skutočnosť
k 01.01.2020

Skutočnosť
k 31.12.2020

Majetok spolu

5 213 747,49

5 508 892,80

Neobežný majetok spolu

4 598 251,26

4 907 725,96

-

-

4 598 251,26

4 907 725,96

-

-

560 536,45

597 648,30

4 346,51

8 622,38

-

-

663,88

663,88

51 569,17

34 626,30

503 956,89

553 735,74

Poskytnuté návratné finančné výpomoci - dlh.:

-

-

Poskytnuté návratné finančné výpomoci - krát.:

-

-

54 959,78

3 518,54

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

Skutočnosť
k 01.01.2020

Skutočnosť
k 31.12.2020

Vlastné imanie a záväzky spolu

5 213 747,49

5 508 892,80

Vlastné imanie

3 018 399,15

3 160 457,16

Oceňovacie rozdiely

-

-

Fondy

-

-

Výsledok hospodárenia

3 018 399,15

3 160 457,16

Záväzky

1 207 216,46

1 469 991,28

1 200,00

1 200,00

36 946,34

326 337,57

Dlhodobé záväzky

791 078,59

791 284,02

Krátkodobé záväzky

377 991,53

298 214,69

-

52 955,00

988 131,88

878 444,36

z toho:

z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

Bankové úvery a výpomoci (NFP -2020)
Časové rozlíšenie
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11. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Druh záväzku

záväzky celkom k
31.12.2020

z toho v lehote splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

Druh záväzku voči:
dodávateľom

910 510,95 €

910 510,95 €

-

zamestnancom

26 202,20 €

26 202,20 €

-

poisťovňiam

16 126,80 €

16 126,80 €

-

4 089,42 €

4 089,42 €

-

326 337,57 €

326 337,57 €

-

- €

- €

-

8 232,50 €

8 232,50 €

-

125 536,84 €

125 536,84 €

-

1 417 036,28 €

1 417 036,28 €

-

daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
sociálnemu fondu
ostatné záväzky
Spolu

Stav úverov k 31.12.2020 - Obec nevykazuje úvery k 31.12.2020.

12. Uznesenie č. 69/2021:
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli, po prerokovaní materiálu, schvaľuje záverečný účet
obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
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