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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 prebytkový. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2019 uznesením č. 0407/2019.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
prvá zmena schválená dňa 09.09.2020 uznesením č. 07-04/2020
druhá zmena schválená dňa 07.12.2020 uznesením č. 08-04/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné plnenie
príjmov/čerpanie
výdavkov k
31.12.2020

% plnenia
príjmov/ %
čerpania
výdavkov

2 073 031,00 3 506 090,00

3 338 820,37

95,22

1 375 965,00 1 400 514,00

1 452 200,40

103,69

604 666,00 1 793 857,00

1 748 170,33

97,45

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

30 000,00

249 319,00

97 135,67

38,96

Príjmy
RO
subjektivitou

62 400,00

62 400,00

41 313,97

66,20

2 061 726,00 3 498 621,00

2 150 438,32

61,46

s právnou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

887 614,00

980 221,00

974 575,95

99,42

Kapitálové výdavky

691 412,00 1 984 252,00

641 925,27

32,35

Finančné výdavky
Výdavky RO
subjektivitou

s právnou

Rozpočtové
hospodárenie obce

80 100,00

89 095,00

91 356,61

102,53

402 600,00

445 053,00

442 580,49

99,44

11 305,00

7 469,00

1 188 382,05

x

3

Záverečný účet obce Horná Potôň za rok 2020

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený
rozpočet na rok
2020
2 073 031,00

Schválený
rozpočet na rok
2020 po
poslednej zmene
3 506 090,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia
k schválenému
rozpočtu

3 338 820,37

161,05

% plnenia
k rozpočtu
po posl.
úprave
95,22

Celkový rozpočet príjmov na rok 2020 bol schválený vo výške 2 073 031,00 EUR a
vykonanými rozpočtovými opatreniami bol v priebehu roka upravený na konečnú sumu vo
výške 3 506 090,00 EUR. Skutočné plnenie k 31.12.2020 je v sume 3 338 820,37 EUR, čo
predstavuje 161,05 % plnenie k schválenému rozpočtu a 95,22 % k upravenému rozpočtu.
1. Bežné príjmy
Schválený
rozpočet na
rok 2020
1 375 965,00

Schválený
rozpočet na rok
2020 po poslednej
zmene
1 400 514,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

1 452 200,40

% plnenia
% plnenia
k schválenému k rozpočtu po
rozpočtu
posl. úprave
105,54

103,69

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 375 965,00 EUR, upravených na 1 400 514,00 EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 452 200,40 EUR, čo predstavuje 105,54 % plnenie
schváleného rozpočtu a 103,69 % plnenie rozpočtu po poslednej úprave.
a) daňové príjmy
Schválený
rozpočet na
rok 2020
818 961,00

Schválený
rozpočet na rok
2020 po
poslednej zmene
802 950,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia
k schválenému
rozpočtu

% plnenia
k rozpočtu po
posl. úprave

838 573,95

102,39

104,43

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Výnos dane bol rozpočtovaný v sume 615 000,00 EUR, na základe zverejňovaného odhadu
výnosu DPFO Rozpočtovej rady SR, založeného na prognóze MF SR v čase schválenia
rozpočtu obce. V priebehu roka na základe ďalšej prognózy rozpočet tejto položky bol
upravený na 582 544,00 EUR. V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená
v dôsledku pandémie ochorenia COVID -19, k 31.12.2020 boli poukázané finančné prostriedky
v sume 637 375,79 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,63 % k schválenému rozpočtu a 109,41
% k upravenému rozpočtu.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 148 800,00 EUR upravených na 149 180,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 132 887,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 89,30 % k schválenému
rozpočtu a 89,07 % k upravenému rozpočtu.
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 100 045,92 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume
32 573,25 EUR a príjmy z bytov 268,36 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 5 925,00
EUR za nedoplatky z minulých rokov.
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5 685,11 EUR.
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Daň za psa:
Z rozpočtovaných 2 105,00 EUR (upravený na 3 555 EUR) bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 3 609,58 EUR, čo predstavuje plnenie na 171,47 % schváleného rozpočtu a 101,53 %
upraveného rozpočtu. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 35,00 EUR za nedoplatky
z minulých rokov.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 1 800,00 EUR (upravený na 2 300,00 EUR) bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 2 952,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 164,00 % schváleného rozpočtu a 128,34 %
upraveného rozpočtu.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:
Z rozpočtovaných 47 500,00 EUR (upravený na 60 000,00 EUR) bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 60 260,62 EUR, čo predstavuje plnenie na 126,86 % schváleného rozpočtu
a 100,43 % upraveného rozpočtu. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 953,43 EUR za
nedoplatky z minulých rokov.
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na poplatku za KO a DSO v sume 13 323,17 EUR.
Poplatok za rozvoj 500 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet na
rok 2020
253 866,00

Schválený
rozpočet na rok
2020 po
poslednej zmene
258 806,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia
k schválenému
rozpočtu

% plnenia
k rozpočtu po
posl. úprave

229 352,00

90,34

88,61

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 120 915,00 EUR (upravený na 114 855,00 EUR)
bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 102 319,91 EUR, čo predstavuje plnenie na 84,62 % schváleného rozpočtu
a 89,08 % upraveného rozpočtu. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých obecných
nájomných bytov 95 681,00 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume
3 579,00 EUR a príjem z prenajatých skladových priestorov v sume 500,00 EUR a príjem
z nedaňových pohľadávok zinkasovaných 2 560,28 EUR za nedoplatky z minulých rokov.
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky voči nájomcom obecných nájomných bytov v sume
9 700,60 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 108 100,00 EUR, v priebehu roka upravených na 116 600,00 EUR, bol
skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 104 522,00 EUR, čo predstavuje 96,69 % plnenie
k schválenému a 89,64 % k upravenému rozpočtu.
Administratívne poplatky tvoria - správne poplatky vo výške 17 703,00 EUR, poplatky za
služby vo výške 86 819,00 EUR.
Úroky z účtov finančného hospodárenia:
Z rozpočtovaných 1,00 EUR skutočné plnenie nebolo zaznamenané.
Iné nedaňové príjmy:
Iné nedaňové príjmy boli rozpočtované v sume 24 850,00 EUR a upravené na 27 350,00 EUR.
Skutočný príjem bol vo výške 22 510,00 EUR, čo predstavuje 90,58 % plnenie schváleného
a 82,30 % plnenie upraveného rozpočtu.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek a odvody
z lotérií a iných podobných hier.
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c) prijaté granty a transfery
Schválený
rozpočet na
rok 2020
365 538,00

Schválený
rozpočet na rok
2020 po
poslednej zmene
401 158,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia
k schválenému
rozpočtu

% plnenia
k rozpočtu po
posl. úprave

425 588,00

116,42

106,08

Rozpočet na granty a transfery bol schválený v sume 365 538,00 EUR a v priebehu roka
upravený na 401 158,00 EUR. Skutočné plnenie dosiahlo sumu 425 588,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 116,42 % v porovnaní k schválenému rozpočtu a 106,08 % v porovnaní
k upravenému rozpočtu.
Obec v roku 2020 prijala nasledovné bežné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR
Trnavský samosprávny kraj, Odbor
školstva
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu
Trnavský samosprávny kraj, Odbor
školstva
Trnavský samosprávny kraj, Odbor
školstva
Trnavský samosprávny kraj, Odbor
školstva
Trnavský samosprávny kraj, Odbor
školstva
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny

Suma
Účel
v3426,00
EUR
Príspevok na 5 ročné deti
272 714,00 Dotácia na výchovu a vzdelávanie pre ZŠ s
VJM
20 000,00 Dohodovacie konanie – ZŠ s VJM
2 317,00 Vzdelávacie poukazy
1350,00 Na lyžiarsky kurz
3406,00 Na nákup učebníc
9753,00 Na asistenta pedagogic. zamestnanca

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny

684,09 PS- na úseku REGOB a RA
14 480,40 Dotácia na stravovanie detí posl. ročníka
MŠ
9 766,67 Aktivačná činnosť

Implementačná agentúra
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

35 786,09 Na opatrovateľskú službu
3 026,37 PS – na úseku stavebného poriadku

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo vnútra (OÚ, odbor
starostlivosti o ŽP)
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

89,55 PS- na úseku miestne a účelové
196,93 komunikácie
PS – na úseku starostlivosť ŽP

Štatistický úrad SR

99,60 Register adries
2 067,60 PS – na voľby
3 000,00 Technické vybavenie a ochr. prac. pom.
4 436,00 DHZ
Sčítanie domov a bytov 2021

*PS- prenesená správa
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Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom, nespotrebované
finančné prostriedky boli vrátené. Nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2020 sú vo výške
15 616,72 EUR.
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19:
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny
Trnavský samosprávny kraj
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v Účel
6 176,00
EUR mimoriadne odmeny zamestnancom
(opatrovateľom) v prvej línií
22 589,54 Čiastočná refundácia mzdových nákladov
zamestnancov MŠ
1 000,00 Materiálové výdavky v súvislosti so
zabránením šírenia ochorenia COVID-19
800,00
Materiálové výdavky v súvislosti so
zabránením šírenia ochorenia COVID-191.vlna pre ZŠ
8 423,21 Celoplošné testovanie na COVID- 19

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID -19:
V septembri 2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR spustili projekt s názvom „Podpora udržania zamestnanosti
v materských školách“ s cieľom udržať pracovné miesta v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a
stabilizácie siete materských škôl. Projekt bol spolufinancovaný z prioritnej osi 3 Zamestnanosť
operačného programu Ľudské zdroje. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytoval obci finančný
príspevok vo výške 22 589,24 EUR na úhradu časti mzdových nákladov vo výške 80 % hrubej mesačnej
mzdy pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom. Príspevok sa vyplatilo za obdobie od 13. marca
2020 do 30. júna 2020.
Dňa 3. 10. 2020 vláda SR schválila nariadenie č. 271/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády
SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v čase
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s
ochorením COVID-19, ktorým sa riešilo ocenenie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb
prostredníctvom jednorazovej dotácie na tzv. „mimoriadne odmeny“ (plnenie poskytované
zamestnávateľom zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu, vrátane preddavkov na zdravotné a
sociálne poistenie platené zamestnávateľom). Dotácia bola obci poskytnutá vo výške 6 176,0.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený
rozpočet na
rok 2020
604 466,00

Schválený
rozpočet na rok
2020 po
poslednej zmene
1 793 857,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia
k schválenému
rozpočtu

% plnenia
k rozpočtu po
posl. úprave

1 748 170,33

289,20

97,45

Rozpočet na kapitálové príjmy bol schválený v sume 604 466,00 EUR a v priebehu roka
upravený na 1 793 857,00 EUR. Skutočné plnenie dosiahlo sumu 1748 170,33 EUR, čo
predstavuje plnenie na 289,20 % v porovnaní k schválenému rozpočtu a 97,45 % v porovnaní
k upravenému rozpočtu.
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Príjem z predaja pozemkov:
Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1174,25 EUR, čo
predstavuje 78,27 % plnenie k schválenému i upravenému rozpočtu.
Prijaté granty a transfery:
Z rozpočtovaných 603 166,00 EUR, v priebehu roka upravených na 1 792 357,00 EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 746 996,08 EUR, čo predstavuje 289,63 % čerpanie
k schválenému rozpočtu a 97,46 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.
Ide o dotáciu poskytnutú Environmentálnym fondom na projekt „Rekonštrukcia budovy
obecného úradu a kultúrneho domu v Hornej Potôni a ďalšiu dotáciu poskytnutú Slovenskou
inovačnou a energetickou agentúrou Ministerstva životného prostredia SR na výstavbu
vybraného úseku verejnej kanalizácie na území obce Horná Potôň. Prijaté transfery boli účelovo
určené na kapitálové výdavky. K 31.12.2020 boli účelové prostriedky na realizáciu
rekonštrukcie obecného úradu a kultúrneho domu použité v súlade s jeho účelom vo výške
566 261,19 EUR. Kapitálový transfer na výstavbu vybraného úseku verejnej kanalizácie
prechádza do rozpočtového roku 2021 a bude použitý v súlade s jeho účelom.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený
rozpočet na
rok 2020
30 000,00

Schválený
rozpočet na rok
2020 po
poslednej zmene
249 319,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia
k schválenému
rozpočtu

% plnenia
k rozpočtu po
posl. úprave

97 135,67

323,78

38,96

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 30 000,00 EUR, v priebehu roka
upravených na 249 319,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 97 135,67 EUR, čo
predstavuje plnenie na 323,78 % v porovnaní k schválenému rozpočtu a 38,96 % v porovnaní
k upravenému rozpočtu.
V roku 2020 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2019 v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z., spolu v sume 23 380,00 EUR:
- Nevyčerpané prostriedky z grantu prijatého od subjektu mimo verejnej správy vo výške
19 822,00 EUR
- Nevyčerpané prostriedky na stravu detí vo výške 3 558,00 EUR
V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na
výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020
v dôsledku pandemického ochorenia COVID-19 v sume 35 000,00 EUR, schválená obecným
zastupiteľstvom dňa 09.09.2020 uznesením č. 10-03//2020.
Finančná výpomoc je bezúročná so štvorročnou splatnosťou v rovnomerných ročných
splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024 a posledná do 31.10.2027.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Horná Potôň je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou.
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Bežné príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
62 400,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

41 313,97

66,20

Z rozpočtovaných bežných príjmov 62 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
41 313,97 EUR, čo predstavuje 66,20 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou:
-

Základná škola s VJM

41 313,97 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený
rozpočet na
rok 2020
2 061 726,00

Schválený
rozpočet na rok
2020 po
poslednej zmene
3 498 621,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia
k schválenému
rozpočtu

2 150 438,32

104,30

% plnenia
k rozpočtu
po posl.
úprave
61,46

Celkový rozpočet výdavkov na rok 2020 bol schválený vo výške 2 061 726,00 EUR a
vykonanými rozpočtovými opatreniami bol v priebehu roka upravený na konečnú sumu vo
výške 3 498 621,00 EUR. Skutočné plnenie k 31.12.2020 je v sume 2 150 438,32 EUR, čo
predstavuje 104,30 % plnenie k schválenému rozpočtu a 61,46 % k upravenému rozpočtu.
1. Bežné výdavky
Schválený
rozpočet na
rok 2020
887 614,00

Schválený
rozpočet na rok
2020 po
poslednej zmene
980 221,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

974 575,95

% plnenia
k schválenému
rozpočtu
109,79

% plnenia
k rozpočtu po
posl. úprave
99,42

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 887 614,00 EUR, upravených na 980 221,00 EUR bolo
skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 974 575,95 EUR, čo predstavuje 109,79 % čerpanie
schváleného a 99,42 % upraveného rozpočtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 379 630,00,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
393 793,84 EUR, čo je 103,73 % čerpanie k upravenému rozpočtu.
Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obecného úradu, opatrovateľskej služby,
aktivačných zamestnancov a pracovníkov materskej školy s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 131 790,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
135 796,28 EUR, čo predstavuje 103,03 % čerpanie k rozpočtu po poslednej úprave.
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Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 437 586,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
415 975,85 EUR, čo je 95,06 % upraveného rozpočtu. Ide o prevádzkové výdavky všetkých
stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná
údržba a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 31 215,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
29 009,98 EUR, čo predstavuje 92,93 % čerpanie k upravenému rozpočtu.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec Horná Potôň v čerpaní rozpočtu výdavkov eviduje výdavky na transakcie verejného
dlhu vo výške 23 937,45 EUR.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
1. Kapitálové výdavky
Schválený
rozpočet na
rok 2020
691 412,00

Schválený
rozpočet na rok
2020 po
poslednej zmene
1 984 252,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia
k schválenému
rozpočtu

% plnenia
k rozpočtu po
posl. úprave

641 925,27

92,87

32,35

Rozpočet na kapitálové výdavky bol schválený v sume 691 412,00 EUR a v priebehu roka
upravený na 1 984 252,00 EUR. Skutočné čerpanie dosiahlo sumu 641 925,27 EUR, čo
predstavuje 92,87 % zo schváleného rozpočtu a 32,35 % z upraveného rozpočtu.
Položky kapitálového rozpočtu:
- Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v sume 620 848,40 EUR
- Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v sume 5 863,00 EUR dofinancovanie z roku 2019
- Príprava projektov na začatie nových investičných akcií v sume 7 164,24 EUR
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
2. Výdavkové finančné operácie
Schválený
Schválený
rozpočet na
rozpočet na rok
rok 2020
2020 po
poslednej zmene
80 100,00
89 095,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia
k schválenému
rozpočtu

% plnenia
k rozpočtu po
posl. úprave

91 356,61

114,05

102,53

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 80 100,00 EUR, v priebehu roka upravené na 89 095,00 EUR
bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 91 356,61 EUR, čo predstavuje 114,05 % plnenie
zo schváleného rozpočtu a 102,53 % z upraveného rozpočtu.
čerpanie.
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3. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený
rozpočet na
rok 2020
402 600,00

Schválený
rozpočet na rok
2020 po
poslednej zmene
445 053,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia
k schválenému
rozpočtu

% plnenia
k rozpočtu po
posl. úprave

442 580,49

109,93

99,44

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 402 600,00 EUR, v priebehu roka upravené na
445 053,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 442 580,49 EUR, čo predstavuje
109,93 % plnenie k schválenému rozpočtu a 99,44 % k upravenému rozpočtu.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s VJM
442 580,49 EUR

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
1 493 514,37
1 417 156,44

Bežný rozpočet

76 357,93

Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu

1 748 170,33
641 925,27

Kapitálový rozpočet

1 106 245,06

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

1 182 602,99

Vylúčenie z prebytku

-1 226 352,41

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

-43 749,42
97 135,67
91 356,61

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

5 779,06
3 338 820,37

VÝDAVKY SPOLU

2 150 438,32

Hospodárenie obce

1 188 382,05

Vylúčenie z prebytku

1 226 352,41

Upravené hospodárenie obce

-37 970,36

Prebytok rozpočtu v sume 1 182 602,99 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
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prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 1 226 352,41 EUR a takto zistený
schodok v sume 43 749,42 EUR bol rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný :
-

z rezervného fondu
z finančných operácií

37 970,36 EUR
5 779,06 EUR

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 :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 15 617,52 EUR, a to na:
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume
6 171,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky na stravovanie detí
posledného ročníka MŠ
v sume
5 158,80 EUR
- nevyčerpané prostriedky na podporu zamestnanosti v sume
4 287,72 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom roku v sume 1 210 734,89 EUR, a to na:
- výstavba vybraného úseku verejnej kanalizácie v sume
1 180 734,89 EUR
- rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice v sume
30 000,00 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 5 779,06 EUR 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 bol použitý na financovanie schodku
rozpočtu obce za rok 2020.

5.Tvorba a použitie peňažných fondov a iných 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
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 :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020
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18 952,00
34388,00
0
0
37 970,36

37 970,36
15 369,64

Záverečný účet obce Horná Potôň za rok 2020

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a
doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a Kolektívna
zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Sociálny fond je vedený na samostatnom bankovom účte.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky
- povinný prídel - 1,00 %
Úbytky:
- stravovanie zamestnancov
- regenerácia prac.sily

Suma v EUR
258,12
3 085,87
2 380,88

KZ k 31.12.2020

963,11

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010
Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo
v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu a údržbu vykurovacích zariadení
(kotlov) a ostatného príslušenstva bytov
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
19 090,17
12 157,52
16 737,90

14 509,79

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

Majetok spolu

3 865 594

KZ k 31.12.2020 v
EUR
5 589 742

Neobežný majetok spolu

3 776 379

4 325 934

5

0

Dlhodobý hmotný majetok

3 466 944

4 016 504

Dlhodobý finančný majetok

309 430

309 430

Obežný majetok spolu

88 603

1 262 853

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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z toho :
Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

24

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

26 142

39 427

Finančné účty

62 461

1 223 402

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

612

955

ZS k 1.1.2020 v EUR
3 865 594

KZ k 31.12.2020 v
EUR
5 589 742

727 357

805 518

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

727 357

Záväzky

1 320 373

1 303 057

2400

3 200

Zúčtovanie medzi subjektami VS

33 558

45 617

Dlhodobé záväzky

971 241

933 484

Krátkodobé záväzky

129 320

108 500

Bankové úvery a výpomoci

183 854

212 256

1 817 864

3 481 167

z toho :
Rezervy

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

0
22 055,25
14 368,51
3 081,02
80 617,52
177 255,84
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z toho v lehote splatnosti

0
22 055,25
14 368,51
3 081,02
80 617,52
177 255,84

z toho po lehote splatnosti
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nevyfakturované dodávky
ostatné záväzky
iné záväzky
štátnym fondom (ú.479)
ŠFRB
- nájomcom nájomných
bytov
- SF
-subjektu mimo verejnej
správy
-ostatné krátkodobé rezervy
Záväzky spolu k 31.12.2020
-

18 478,69
48 929,71
15 163,92
865 056,08

18 478,69
48 929,71
15 163,92
865 056,08

53 887,88

53 887,88

963,11
0

963,11
0

3200,00
1 303 057,53

3200,00
1 303 057,53

0

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutéh
o úveru

Ročná
splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

Rok
splatno
sti

OTP Banka
Prima Banka
OTP Banka
OTP Banka
MF SR

Investičný úver
Investičný úver
Investičný úver
Splátkový investičný úver
Návratná finan. výpomoc

28 445
165 970
205 000
80 000
35000

4 793,49
13 412,10
14 400
4 152,00

143,59
594,39
2 566,76
500,37

4 793,49
16 090,35
82 600
73 772
35000

r. 2021
r. 2026
r. 2022
r. 2038

0

0

r. 2027

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na
výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020
v dôsledku pandemického ochorenia COVID-19 v sume 35 000,00 EUR, schválená obecným
zastupiteľstvom dňa 09.09.2020 uznesením č. 10-03//2020.
Finančná výpomoc je bezúročná so štvorročnou splatnosťou v rovnomerných ročných
splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024 a posledná do 31.10.2027.
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 z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019

15

1 556 337,33
1 485 100,32
71 237,01
1 556 337,33
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Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:

1 111
731,84

- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu
obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

212 255,84
899 476,00
1 111 731,84
899 476,00
899 476,00
212 255,84

Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

212 255,84

1 556 337,33

13,63 %

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 z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821000
- 651000
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

1 556 337,33
1 485 100,32
71 237,01
1 556 337,33
421 589,76
1 134 747,57
1 134 747,57
108 972,40
85 034,95
23 937,45
108 972,40

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

108 972,40

1 134 747,57

9,60

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

8. Údaje o hospodárení 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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2013 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

-116

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )
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PSE – dotácia
Spevácky zbor Margaréta
Združenie maď. rodičov pri ZŠ
Jednota dôchodcov
Jókaiho neziskový fond
Dobrovoľný hasičský zbor
Základná organizácia Červeného kríža
Verejná zbierka pre pozostalých po nehode
(zrážka autobusu a nákladného auta)
Spolu

-3-

-4-

12 681,16
343,20
200,00
125,00
100,00
1500,00
80,00
100,00

12 681,16
343,20
200,00
125,00
100,00
1500,00
80,00
100,00

0
0
0
0
0
0
0
0

15 129,36

15 129,36

0

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2013
o dotáciách.
Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou
ochorenia COVID-19. Dotácie boli krátené približne o 2 500 EUR, čo malo negatívny vplyv na
fungovanie organizácií v neziskovom sektore.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Horná Potôň nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Základná škola s VJM

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

72 467
17

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

72 467

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Základná škola s VJM

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

324 820

318 649

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

6 171

b)Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Okresný úrad Dunaj.
Streda
Krajský stavebný úrad
Obvodný školský úrad
Obvodný školský úrad
Obvodný školský úrad
Ministerstvo vnútra SR
Obvodný školský úrad
ÚPSVR Dunaj. Streda
Okresný úrad život.
prostred.
Krajský úrad cestnej
dopravy a pozemných
komunikácií Trnava
MŠVVaŠ – Odbor
školstva
ÚPSVR Dunajská Stred
MŠVVaŠ – Odbor
školstva
Okresný úrad Dunaj.
Streda
Ministerstvo vnútra SR
Štatistický úrad SR

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutýc
h
finančných
prostriedko
v
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančnýc
h
prostriedk
ov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

Evidencia obyvateľov
a hlásenie pobytu
občanov
Spoločný stavebný úrad
Základné vzdelanie
Vzdelávacie poukazy
Na asistenta učiteľa
Parlamentné voľby

684

684

0

3026
292 714
2 317
9753
2068

3026
286 543
2 317
9753

0
6171
0
0

3426

2068
3426

0

14 480

9 321

5 159

197

197

0

90

90

0

Na financov. lyžiarskeho
zájazdu žiakov ZŠ
Na aktivačnú činnosť

1350

1350

0

9767

5479

4288

Na nákup učebníc
na výučbu anglického
jazyka
Na register adries

3406

3406

0

100

100

0

Na podporu činnosti
DHZ
Na sčítanie obyvateľov,
domov a bytov

3000

3000

0

4436

4436

0

Pred primárne
vzdelávanie v MŠ
Na stravu detí a žiakov,
školské potreby
Ochrana životného
prostredia
Na podporu starostlivosti
o miestne komunikácie
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-5-
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Trnavský samospráv. kraj
Ministerstvo práce soc.
vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

MPSVa R SR
ÚPSVaR Dunaj. Streda
KT-Environmentálny fond
KT – Slovenská inovačná
a energetická agentúra
MŽP SR
Rozdiel

Na materiálové výdavky
proti šíreniu ochorenia
COVID-19
Na podporu a rozvoj
sociálnych služieb
Na realizáciu pandémic.
opatrení v ZŠ
Na zabezpeč. a realizáciu
opatrení - celoplošné
testovanie na COVID-19
Čiastočná refundácia
mzdových výdavkov
zamestnancov MŠ
Na odmeny pre
opatrovateľky v 1. línií
Na rekonštrukciu KD
a obecného úradu
Na výstavbu vybraného
úseku verejnej
kanalizácie

1000

1000

0

35 785

35 785

0

800

800

0

8423

8423

0

22 590

22 590

0

6176

6176

0

566 261

566 261

0

1 180 735

0

1 180 735

2 172 584

976 231

1 196 353

c)Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila v roku 2020 zmluvu s Environmentálnym fondom.
d)Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2020 neprijala žiadnu dotáciu z inej obce a ani žiadnu neposkytla .
e)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Suma
poskytnutých
Účelové určenie dotácie
Poskytovateľ
finančných
prostriedkov
v€
Trnavský samosprávny kraj Materiálové výdavky
1 000
v súvislosti so zabránením
šírenia ochorenia COVID

Suma
skutočne
použitých
FP v €

Rozdiel

1 000

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu obce Horná Potôň
Bc. Tivadar Sidó
starosta obce
Príloha č.1 Záverečného účtu
Príloha č. 2 Prehľad o čerpaní rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie
V Hornej Potôni dňa 19.04.2021
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Návrh uznesenia
Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Správu hlavného kontrolóra a Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje:
a) financovanie schodku rozpočtu
-

z prostriedkov rezervného fondu vo výške 37 970,36 EUR

b) použitie zostatku finančných operácií na financovanie schodku rozpočtu vo výške
5 779,06 EUR
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