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Záverečný účet obce za rok 2020

1. Rozpočet obce na rok 2020

Obec Belá začala v roku 2020 hospodáriť s rozpočtovým provizóriom. 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2019 bol poslankyňou obecného zastupiteľstva
predložený pozmeňujúci návrh rozpočtu obce na rok 2020, ktorý návrh obecné zastupiteľstvo
schválilo uznesením č. XII/72/13122019 bod A) a B). 

Starostka obce využila  sistačné právo a uznesenie nepodpísala.  V zmysle §10 ods.  2 zákona
č.  583/2004  Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a  o  zmene  a  doplnení
niektorých  zákonov  je  obec  povinná  pri  zostavovaní  rozpočtu  prednostne  zabezpečiť  krytie
všetkých  záväzkov,  ktoré  pre  ne  vyplývajú  z  plnenia  povinností  ustanovených  osobitnými
predpismi. V zmysle §10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a  o zmene a  doplnení  niektorých zákonov je  obec  povinná zostaviť  svoj  bežný
rozpočet ako prebytkový alebo vyrovnaný. Poslancami predložený bežný rozpočet na rok 2020
bol zostavený ako schodkový.

Obec  Belá  od  01.01.2020  do  12.02.2020  hospodárila  v  rozpočtovom provizóriu,  tj.  podľa
schváleného  rozpočtu  obce  predchádzajúceho  rozpočtového  roka  (rok  2019).  Rozpočtové
výdavky  obce  Belá  na  rok  2019  boli  schválené  uznesením  obecného  zastupiteľstva
č.  II/15/11122018 zo  dňa  11.12.2018 vo výške  142 900,00 EUR.  Z uvedeného  vyplýva,  že
výdavky  uskutočnené  počas  rozpočtového  provizória  by  nemali  prekročiť  v  jednom mesiaci
čiastku 11 908,33 EUR. 

Obec  mala  výdavky  za  mesiac  január  2020  vo  výške  13  623,36  EUR,  tj.  prekročila  1/12
schválených rozpočtových výdavkov na rok 2019 o 1 715,03 EUR. Dôvodom prekročenia boli
nasledovné výdavky: odborné časopisy, ako aj vyúčtovanie za rok 2019 (255,77 EUR), členský
príspevok  (130,00  EUR),   aktualizácia  webovej  stránky-vyúčtovanie  (108,00  EUR),  ostatné
služby spojené s pohrebom bývalého občana obce (788,03 EUR), vyúčtovanie elektrickej energie
za rok 2019 (226,56 EUR), vyúčtovanie plynu za rok 2019 (60,35 EUR), vyúčtovanie vodného
za rok 2019 (67,41 EUR) a služby vykonané v materskej škole-deratizácia a odvoz bio odpadu
(160,00 EUR).

Napriek prekročeniu 1/12 schválených rozpočtových výdavkov na rok 2019 v mesiaci január
2020 nebolo prekročené čerpanie rozpočtu v jednotlivých položkách schváleného rozpočtu roku
2019.

Rozpočet  obce bol  schválený  obecným  zastupiteľstvom  dňa  12.02.2020 uznesením
č.  XIV/83/12022020. 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. Celkový rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet
bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
 prvá zmena schválená dňa 30.04.2020 uznesením č. XV/94/30042020
 druhá zmena schválená dňa 22.10.2020 uznesením č. XVIII/120/22102020
 tretia zmena schválená dňa 22.10.2020 uznesením č. XVIII/121/22102020
 štvrtá zmena schválená dňa 18.12.2020 uznesením č. XX/130/18122020



Rozpočet obce k 31.12.2020

Schválený
rozpočet 

Schválený rozpočet 
po poslednej zmene

Skutočné 
plnenie príjmov/

čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/

% čerpania
výdavkov 

Príjmy celkom 211 191,00 270 787,00 249 560,02 92,16
z toho :
Bežné príjmy 186 191,00 205 960,00 198 930,09 96,59
Kapitálové príjmy 0,00 20 700,00 20 700,00 100,00
Finančné príjmy  25 000,00 44 127,00 29 929,83 67,83
Výdavky celkom 201 136,00 260 732,00 216 074,19 82,87
z toho :
Bežné výdavky 176 136,00 235 728,00 207 266,76 87,93
Kapitálové výdavky 25 000,00 25 000,00 8 803,43 35,21
Finančné výdavky 0,00 4,00 4,00 100,00
Rozpočtové 
hospodárenie obce

10 055,00 10 055,00 33 485,83

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia

270 787,00 249 560,02 92,16

Z rozpočtovaných celkových príjmov 270 787,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
249 560,02 EUR, čo predstavuje 92,16 % plnenie. 

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia

205 960,00 198 930,19 96,59

Z rozpočtovaných bežných príjmov 205 960,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
198 930,19 EUR, čo predstavuje 96,59 % plnenie. 

a) daňové príjmy 

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia

168 471,00 162 707,35 96,58



Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
Z predpokladanej  finančnej  čiastky  v  sume  127  059,00  EUR  z výnosu  dane  z príjmov  boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 123 939,82 EUR, čo predstavuje
plnenie na 97,55 %. 

V roku 2020 výška  výnosu dane  z príjmov bola  ovplyvnená  v dôsledku  pandémie  ochorenia
COVID - 19 bola krátená o 2,45 % čo predstavuje sumu 3 119,18EUR.

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 27 512,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 28 464,48 EUR, čo
predstavuje plnenie na 103,46 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21 028,78 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 7 423,70 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 12,00 EUR.
Za  rozpočtový  rok  bolo  zinkasovaných  27  924,13  EUR,  nedoplatky  z minulých  rokov
540,35  EUR.  K 31.12.2020  obec  eviduje  pohľadávky  na  dani  z  nehnuteľností  v  sume
587,74 EUR.

Daň za psa
Z rozpočtovaných  200,00  EUR  bol  skutočný  príjem  k 31.12.2020  v  sume  240,00  EUR,  čo
predstavuje plnenie na 120,00 % plnenie.

Daň za ubytovanie 
Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6 067,60 EUR, čo
predstavuje plnenie na 60,68 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 3 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 995,45 EUR, čo
predstavuje plnenie na 107,99 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3 664,12 EUR,
nedoplatky z minulých rokov 331,33 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 474,70 EUR.

b) nedaňové príjmy:  

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia

16 759,00 15 502,86 92,50

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 586,53 EUR, čo je
83,79  %  plnenie.  Uvedený  príjem  predstavuje  príjem  z prenajatých  pozemkov  v  sume
466,53 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 120,00 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 11 509,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 10 367,05 EUR, čo
je 90,08 % plnenie. 

Uvedený  príjem  predstavuje  príjem  za  správne  poplatky  v  sume  1  479,80  EUR,  za  predaj
výrobkov a služieb, hlásenia v miestnom rozhlase v sume 698,12 EUR, pokuty za porušenie
predpisov v sume 66,00 EUR,  školné v materskej škole v sume 486,00 EUR, platby za stravné
v sume 1 369,68 EUR, poplatky za znečisťovanie ovzdušia v sume 3 273,79 EUR a poplatky za
stravné a réžiu v školskej jedálni v sume 2 993,66 EUR.

Úroky z tuzemských úverov 
Skutočný príjem k 31.12.2020 je v sume 0,00 EUR.



c)  iné nedaňové príjmy:  

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia

4 550,00 4 549,28 99,98

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 550,00 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume  4 549,28 EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje  finančnú
náhradu za výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších právnych predpisov.

d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 20 730,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo
výške 20 719,98 EUR, čo predstavuje 99,95 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
Okresný úrad Nitra, Odbor školstva 519,00 Výchova a vzdelávanie v MŠ
ÚPSVR, Nové Zámky 806,40 Dotácia na stravu pre dieťa v MŠ
Ministerstvo vnútra SR 119,99 CO, odmena skladníka
Ministerstvo financií SR 719,50 Voľby NR SR 
Ministerstvo vnútra SR 2 407,58 Dotácia na matriku
Ministerstvo vnútra SR 108,57 Dotácia na register obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR 27,60 Dotácia na register adries
Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR/MDVaRR

480,31 Stavebný poriadok

MDVaRR 14,21 Doprava 
Okresný úrad ŽP Nitra 31,25 Životné prostredie
ÚPSVR Nové Zámky 345,24 §52a refundácia 
ÚPSVR Nové Zámky 345,24 §54 refundácia
ÚPSVR Nové Zámky 1 122,78 §50j refundácia z r. 2019

ÚPSVR Nové Zámky 274,45 Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa

ÚPSVR Nové Zámky 6 325,37 Príspevok na úhradu časti mzdy zamestnanca MŠ

Štatistický úrad SR 1 360,00 SODB 2021

Environmentálny fond Bratislava 309,98 Príspevok za uloženie odpadov

VÚC Nitra 900,00 Dotácia na kultúru

VÚC Nitra 981,00 Dotácia na šport

Fyzická osoba 2 000,00 Tuz.bežný grant na elimináciu povodň. škôd

V roku  2020  obec  prijala  nasledovné  granty  a transfery  v súvislosti  s pandémiou  ochorenia
COVID - 19:

Poskytovateľ Suma v EUR Účel
Ministerstvo vnútra SR 652,40 COVID-19 I. vlna
Ministerstvo vnútra SR 869,11 COVID-19 II. vlna

Granty  a  transfery  boli  účelovo  určené  a boli  použité  v súlade  s ich  účelom  s  výnimkou
nevyčerpaných finančných prostriedkov,  ktoré budú zapojené  do rozpočtu obce cez finančné
operácie a použité v roku 2021, a to:

 Dotácie na stravu pre dieťa v MŠ – zostatok vo výške 520,80 EUR
 SODB 2021 – zostatok vo výške  369,89 EUR
 Tuzemský bežný grant na elimináciu povodňových škôd – zostatok vo výške 2 000,00

EUR.



2. Kapitálové príjmy: 

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia

20 700,00 20 700,00 100,00

Z rozpočtovaných  kapitálových  príjmov  20  700,00  EUR  bol  skutočný  príjem  k 31.12.2020
v sume 20 700,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje finančné
prostriedky  za  predaj  nehnuteľností  vo  vlastníctve  obce  v  zmysle  uznesenia  obecného
zastupiteľstva č. XVIII/122/22102020 zo dňa 22.10.2020.

3. Príjmové finančné operácie: 

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia

44 127,00 29 929,83 67,83

Z rozpočtovaných  príjmových  finančných  operácií  44  127,00  EUR  bol  skutočný  príjem
k 31.12.2020 v sume 29 929,83 EUR, čo predstavuje 67,83 % plnenie. 

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
Z rozpočtovaných 37 282,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 23 084,83 EUR, čo
je 61,92 % plnenie. 

Uvedený príjem predstavuje príjem:
 z nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2019 na dotáciu na stravu dieťa v MŠ

vo výške 20,40 EUR, 
 prijaté  úhrady  prostredníctvom  integrovaného  obslužného  miesta  (IOM)  vo  výške

4,00 EUR,
 zapojenie finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov: na kapitálové investície vo

výške 8 803,43 EUR, na zachovanie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kostola Povýšenia
sv.  kríža  vo  výške  2  000,00  EUR  a  na  mimoriadnu  udalosť  na  likvidáciu  škôd
spôsobených povodňami vo výške 12 257,00 EUR.

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
Z rozpočtovaných 6 845,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6 845,00 EUR, čo je
100,00 % plnenie.  

Obecné  zastupiteľstvo  v  Belej  dňa  22.10.2020  uznesením  č.  XVIII/118/22102020  schválilo
podanie žiadosti o bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií  Slovenskej
republiky  (MF  SR)  pre  Obec  Belá,  s  odkladom  splácania  istiny  do  roku  2024,  vo  výške
6  845,00  EUR,  na  výkon  samosprávnych  pôsobnosti  z  dôvodu  kompenzáciu  výpadku  dane
z príjmov fyzických osôb za rok 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004
Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov
v znení neskorších predpisov a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi
MF SR a Obcou Belá bola podpísaná v októbri 2020. 

Návratná finančná výpomoc z MF SR vo výške 6 845,00 EUR bola poskytnutá bezúročne
a  poukázaná na účet obce vedenej v Prima banke dňa 04.11.2020. V zmysle predmetnej zmluvy
poskytnuté peňažné prostriedky v sume  6 845,00 EUR bude obec splácať v ročných splátkach
počas štyroch rokov; prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. 



Prijaté  prostriedky  z  návratnej  finančnej  výpomoci  boli  použité  na  kompenzáciu  výdavkov
vyčerpaných obcou Belá v priebehu roka 2020, t.j.  bez obmedzenia určenia,  boli  čerpané na
bežné výdavky, práve na zabezpečenie plynulého chodu samosprávy, použitím do 31.12.2020,
a to:

1. bežné výdavky obecného úradu
 tarifný plat obecného úradu vo výške 5 291,56 EUR
 poistné do zdravotnej poisťovne Dôvera obecného úradu vo výške 747,99 EUR
 odborná publikácia Verejná správa SR obecného úradu vo výške 165,00 EUR
 členské príspevky vo výške 143,02 EUR

2. bežné výdavky materskej školy
 elektrická energia vo výške 42,63 EUR
 telekomunikačné služby vo výške 14,00 EUR
 všeobecné služby vo výške 440,80 EUR.

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania

260 732,00 216 074,19 82,87

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 260 732,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020
v sume 216 074,19 EUR, čo predstavuje 82,87 % čerpanie. 

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania

235 728,00                   207 266,76 87,93

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 235 728,00 EUR bolo skutočne  čerpané  k 31.12.2020
v sume 207 266,76 EUR, čo predstavuje  87,93 % čerpanie. 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných  výdavkov  87  890,87  EUR  bolo  skutočné  čerpanie  k 31.12.2020  v  sume
83 858,73 EUR, čo je 95,41 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného
úradu, matriky a pracovníkov školstva.

Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných  výdavkov  27  431,05  EUR  bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2020  v  sume
25 836,27 EUR, čo je 94,18 % čerpanie. 



Tovary a služby
Z rozpočtovaných  výdavkov  113  573,06  EUR  bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2020  v  sume
92 475,38 EUR, čo je 81,42 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného
úradu, ako sú:

 cestovné náhrady vo výške 1 784,90 EUR
 energie (elektrická energia, plyn, vodné) vo výške 11 394,62 EUR
 poštové a telekomunikačné služby vo výške 2 412,30 EUR 
 materiál  (výpočtová  technika,  všeobecný  materiál,  knihy,  časopisy,  potraviny,

licencie,PHM do kosačky, reprezentačné) vo výške  14 048,66 EUR
 dopravné vo výške 20,00 EUR 
 rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky a budov vo výške 2 252,09 EUR 
 služby (výdavky súvisiace kultúrnymi a športovými podujatiami, propagácia, všeobecné

služby,   špeciálne  služby, poplatky a odvody, stravovanie,  poistné majetku,  prídel  do
sociálneho fondu, odmeny zamestnancov-voľby) vo výške 60 562,81 EUR. 

Výška tovarov a služieb bola ovplyvnená v dôsledku povodní, ktoré zasiahli obec dňa
10.06.2020  a  17.06.2020, kedy  bola  v  obci  viackrát  vyhlásená  mimoriadna  situácia,
III.  a II. stupeň povodňovej aktivity – následkom prívalového dažďa, búrok značného
rozsahu boli zatopené pivnice rodinných domov, zaplavené cesty, chodníky, komunikácie
a  verejné  priestranstvá.  Bahnom  a  nánosmi  boli  zanesené  odvádzacie  járky,  rigoly
miestny park a zajačia hrádza v dotknutých lokalitách.

Výdavky na povodňové záchranné práce počas povodne od 10.06.2020 do 27.08.2020
boli vo výške 32 956,63 EUR, z toho materiálové náklady vo výške 2 698,47 EUR
a služby vo výške 30 258,16 EUR. Na základe predloženej „Súhrnnej správy o priebehu
mimoriadnej  udalosti  –  povodní,  ich  následkoch  a  vykonaných  opatreniach“
a „Oznámenia  o  vzniku  a  odhadnutej  výške  povodňovej  škody“   budú  refundované
výdavky na povodňové záchranné práce cca v  druhom polroku 2021.

Bežné transfery
Z rozpočtovaných  výdavkov  6  833,02,00  EUR bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2020  v  sume
5 096,38 EUR, čo predstavuje 74,58 % čerpanie.  Ide o:

 výdavky  na  zabezpečenie  činnosti  preneseného  výkonu  štátnej  správy  na  úseku
stavebného poriadku, na úseku dopravy a na úseku starostlivosti o životné prostredie vo
výške 525,77 EUR

 členské príspevky vo výške 290,00 EUR
 transfery občianskym združeniam, jednotlivcom, na nemocenské dávky, dotácia na stravu

v MŠ vo výške 4 280,61 EUR.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania

25 000,00                   8 803,43                      35,21

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 25 000,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020
v sume 8 803,43 EUR, čo predstavuje  35,21 % čerpanie. 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 
a) Vybudovanie novej elektrickej prípojky Malé futbalové ihrisko
Z rozpočtovaných 4 099,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 2 633,89 EUR,
čo predstavuje 64,26 % čerpanie. 



b)  Vybudovanie novej elektrickej prípojky Mária dvor 
Z rozpočtovaných  1 600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 974,74 EUR,
čo predstavuje 60,92 % čerpanie. 

c)  Rekonštrukcia miestneho rozhlasu Mária dvor
Z rozpočtovaných  3 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 2 893,80 EUR,
čo predstavuje 96,46 % čerpanie. 

d)  Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Z rozpočtovaných  2 301,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 2 301,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania

4,00                   4,00  100,00

Z rozpočtovaných  výdavkových  finančných  operácií  4,00  EUR  bolo  skutočne  čerpané
k 31.12.2020 v  sume 4,00 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  Ide  o  odvod správneho
poplatku do ŠR za službu IOM vo výške 4,00 EUR.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné  príjmy spolu 198 930,19  
z toho: bežné príjmy obce 198 930,19

Bežné výdavky spolu 207 266,76
z toho: bežné výdavky  obce 207 266,766

Bežný rozpočet - 8 336,57
Kapitálové  príjmy spolu 20 700,00
z toho: kapitálové  príjmy obce 20 700,00

Kapitálové  výdavky spolu 8 803,43
z toho : kapitálové  výdavky  obce 8 803,43

Kapitálový rozpočet 11 896,57
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 3 560,00
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku - 7 439,97
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 3 879,97
Príjmové finančné operácie 29 929,83

Výdavkové finančné operácie 4,00

Rozdiel finančných operácií 29 925,83
PRÍJMY SPOLU  249 560,02
VÝDAVKY SPOLU 216 074,19
Hospodárenie obce 33 485,83
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku - 7 439,97
Upravené hospodárenie obce 26 045,86



Prebytok rozpočtu v sume  3 560,00 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 sumu vo výške 7 439,97 EUR,
a to o:

 nevyčerpané  prostriedky  zo  ŠR účelovo  určené  na  bežné  výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume  890,69 EUR, a to na: 
-  prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní SODB 2021  
    v sume 369,89 EUR
-  stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 520,80 EUR

 nevyčerpané  prostriedky  z  finančnej  náhrady  za  výrub  drevín podľa  zákona
č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume  4 549,28 EUR

 nevyčerpané prostriedky  z účelovo určených darov na elimináciu povodňových škôd
v sume  2 000,00 EUR

a takto zistený schodok v sume  -3 879,97 EUR bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný 
 z finančných operácií v sume  - 3 879,97 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume  29 925,83 EUR, bol použitý na :
 vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume  -3 879,97

EUR.

Zostatok  finančných  operácií  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 v sume  26 045,86  EUR, navrhujeme použiť na :

 tvorbu rezervného fondu 26 045,86 EUR 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo
výške 26 045,86 EUR. 

5.  Tvorba a použitie prostriedkov 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 Suma v EUR
ZS k 1.1.2020                               4 261,00      
Prírastky  - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 
                    (Uznesenie č. XV/88/30042020 bod b) zo dňa 30.04.2020)

    3 452,69

KZ k 31.12.2020                              7 713,69      

Sociálny fond
Obec  vytvára  sociálny  fond  v zmysle  zákona  č.  152/1994  Z.  z.  v z.n.p..  Tvorbu  a použitie
sociálneho fondu upravuje interná smernica.
Sociálny fond Suma v EUR
ZS k 1.1.2020                                                         220,05
Prírastky - povinný prídel – 1,5  %                                                                                  756,04
Úbytky   - stravovanie                                                                            171,13
               - regenerácia                                                                  695,00   
KZ k 31.12.2020                                                         109,96



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 344 564,37 342 345,51
Neobežný majetok spolu 286 816,98 274 280,32
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok  474,00  402,00
Dlhodobý hmotný majetok 200 380,88 187 916,22
Dlhodobý finančný majetok 85 962,10 85 962,10
Obežný majetok spolu 57 062,45 67 130,05
z toho :
Zásoby 0,00 0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00
Krátkodobé pohľadávky 1 566,66 1 062,44
Finančné účty 55 495,79 66 067,61
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 684,32 935,14

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 344 564,37 342 345,51
Vlastné imanie 238 091,31 234 221,61
z toho :
Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00
Fondy 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia 238 091,31 234 221,61
Záväzky 12 647,85 22 636,30
z toho :
Rezervy 420,00 500,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 20,40 890,69
Dlhodobé záväzky 220,05 109,96
Krátkodobé záväzky 11 987,40 14 290,65
Bankové úvery a výpomoci 0,00 6 845,00
Časové rozlíšenie 93 825,21 85 487,60



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 215,16 215,16 0,00
- zamestnancom 5 455,35 5 455,35 0,00
- poisťovniam 3 407,05 3 407,05 0,00
- daňovému úradu 647,60 647,60 0,00
- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 0,00
- bankám 0,00 0,00 0,00
- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00
- transfery a ostatné zúčtovanie so    

subjektami mimo verejnej správy
2 000,00 2 000,00 0,00

- zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 890,69 890,69 0,00
- nevyfakturované dodávky 2 467,75 2 467,75 0,00
- iné záväzky 97,74 97,74 0,00
- sociálny fond 109,96 109,96 0,00
- rezervy 500,00 500,00 0,00
- návratná finančná výpomoc 6 845,00 6 845,00 0,00

Záväzky spolu k 31.12.2020 22 636,30 22 636,30 0,00

Stav úverov k 31.12.2020 

Veriteľ Účel
Výška

poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny 

za rok 2019

Ročná splátka
úrokov 

za rok 2019

Zostatok úveru
(istiny)

k 31.12.2019

Rok
splatnosti

Obec k 31.12.2020 nemá bankový úver.

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.  01/2010  a  jeho  dodatku  č.  1/2011
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 na .....
- kapitálové výdavky na  ....

- 1 -

Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne
použitých

finančných
prostriedkov

- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -
TJ Družstevník Belá
- bežné výdavky na futbalovú činnosť

1 000,00 1 000,00 0,00

K 31.12.2020 bola vyúčtovaná dotácia, ktorá bola poskytnutá v súlade so VZN č. 01/2010 a jeho
dodatku č. 1/2011 o dotáciách.



Ostatné miestne organizácie

- 1 -

Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne
použitých

finančných
prostriedkov

- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -
Klub dôchodcov
- bežné výdavky na prezentáciu duchovných         
a kultúrnych hodnôt

307,60 307,60 0,00

Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19.
Dotácie boli krátené o 76,34 % v sume 1 122,40 EUR čo malo negatívny vplyv na fungovanie
organizácií v neziskovom sektore.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) 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 zriadeným a     založeným právnickým osobám  

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nie je zakladateľom právnickej osoby.



b) 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 -

Okresný úrad Nitra Výchova a vzdelávanie v MŠ 519,00 519,00 0,00
ÚPSVR, Nové Zámky Dotácia na stravu pre dieťa v 

HN a v predškolskom veku
806,40 285,60 520,80

Ministerstvo vnútra SR CO odmena skladníka 119,99 119,99 0,00
Ministerstvo financií SR Voľby NR SR 719,50 691,53 27,97
Ministerstvo vnútra SR Dotácia na matriku 2 407,58 2 407,58 0,00
Ministerstvo vnútra SR Dotácia na register obyvateľov 108,57 108,57 0,00
Ministerstvo vnútra SR Dotácia na register adries 27,60 27,60 0,00
Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR / MDVaRR 

Stavebný poriadok 480,31 480,31 0,00

MDVaRR Doprava 14,21 14,21 0,00
Okresný úrad ŽP Nitra Životné prostredie 31,25 31,25 0,00
ÚPSVR Nové Zámky §52a 345,24 345,24 0,00
ÚPSVR Nové Zámky §54 345,24 345,24 0,00
ÚPSVR Nové Zámky §50j refundácia z r. 2019 1 122,78 1 122,78 0,00
ÚPSVR Nové Zámky Osobitný príjemca – prídavok 

na dieťa
274,45 274,45 0,00

ÚPSVR Nové Zámky Príspevok na úhradu časti 
mzdy zamestnanca MŠ

6 325,37 6 325,37 0,00

Štatistický úrad SR SODB 2021 1 360,00 990,11 369,89
Ministerstvo vnútra SR COVID-19 I. vlna 652,40 652,40 0,00
Ministerstvo vnútra SR COVID-19 II. vlna 869,11 869,11 0,00
Environmentálny fond 
BA

Príspevok za uloženie odpadu 309,98 309,98 0,00

Finančné prostriedky na voľby do NR SR  vo výške 719,50 EUR, z ktorých bolo čerpané
691,53 EUR a nevyčerpaných 27,97 EUR vrátených do ŠR.

Dotácia na stravu pre dieťa v HN a v predškolskom veku  vo výške 806,40 EUR, z ktorej
bolo čerpané 285,60 EUR, rozdiel vo výške  520,80 EUR bude použitý v roku 2021.

Dotácia na SODB 2021 vo výške 1 360,00 EUR, z ktorej bolo čerpané 990,11 EUR, rozdiel vo
výške 369,89 EUR bude použitý v roku 2021.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom  

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí   

Obec 
Suma poskytnutých

finančných prostriedkov
- 2 -

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov  

- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -

Mesto Štúrovo -  
Spoločný stavebný úrad 

525,77 525,77 0,00



e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC  

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s VÚC.

VÚC 
Suma prijatých

finančných
prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne použitých finančných
prostriedkov  

- 3 -  

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -

Nitra – na kultúru 900,00 900,00 0,00
Nitra – na šport 981,00 981,00 0,00

12.  Hodnotenie  plnenia  programov  obce  -  Hodnotiaca  správa  k plneniu
programového rozpočtu

Obec  využila  možnosť  zostavenia  a  predkladania  rozpočtu  obce  bez  programovej  štruktúry
v zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   

            
13. Návrh uznesenia:

Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  správu  hlavného  kontrolóra  a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2020.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje použitie  prebytku  rozpočtového  hospodárenia  na  tvorbu
rezervného fondu vo výške 26 045,86 EUR.

 


