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Záverečný účet obce za rok 2020
1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec
zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 05. 12. 2019 uznesením
č. 97-OZ/2019.
Rozpočet bol zmenený nasledovne:
Obecným zastupiteľstvom:
- Prvá zmena schválená dňa 05.03.2020 uznesením č.115-OZ/2020
- Druhá zmena schválená dňa 04.06.2020 uznesením č.124-OZ/2020
- Tretia zmena schválená dňa 24.09.2020 uznesením č.157-OZ/2020
- Štvrtá zmena schválená dňa 10.12.2020 uznesením č.179-OZ/2020
Starostom obce:
- Piata zmena vykonaná dňa 31.12.2020, právomoc starostu schválená dňa 10.12.2020
uznesením č. 180-OZ/2020
Presun medzi položkami v rámci schváleného rozpočtu:
- Prvá zmena vykonaná dňa 30.09.2020
- Druhá zmena vykonaná dňa 29.12.2020

Rozpočet obce k 31.12.2020
Schválený rozpočet
po poslednej zmene
2 789 810
3 219 844

Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Bežné príjmy základnej školy
Finančné príjmy základnej školy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky základnej školy
Rozpočet obce

2 550 220
10 000
171 000
51 070
7 520
2 789 810

2 562 727
282 250
249 717
105 438
19 712
3 182 626

1 186 570
264 750
139 040
1 199 450
0

1 230 761
526 989
141 178
1 283 698
37 218
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
3 094 694 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

2 916 828,14

94

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
2 562 727 €
2 495 304,13 €
97
Čerpanie jednotlivých rozpočtových kategórií bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 232 653 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 231 397,44 €

100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Predpokladaná finančná čiastka v schválenom rozpočte v sume 1 210 000 € z výnosu dane
z príjmov bola v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 ponížená o sumu 84 650 € t.j. o 7%.
K 31.12.2020 boli poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 125 348,41 €, čo oproti
schválenému rozpočtu po poslednej zmene predstavuje plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností, za psa, za miesto, za komunálny odpad, sankcie uložené v daňovom
konaní
Z rozpočtovaných 107 303 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 106 049,03 €, čo
predstavuje plnenie na 99 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21 015,87 €, príjmy dane zo
stavieb boli v sume 14 817,64 €, príjmy dane z bytov boli v sume 310,56 €, príjmy dane za psa
1 278,33 €, za užívanie verejného priestranstva 720,00 €, z nevýherných hracích prístrojov
v sume 285,06 €. Príjmy z poplatku za komunálny odpad boli v sume 67 505,57€, sankcie
uložené v daňovom konaní boli prijaté v sume 116 €.
K 31. 12. 2020 obec eviduje pohľadávky spolu:
a) Daň z nehnuteľností
b) Daň za psa
c) Daň za užívanie verejného priestranstva
d) Prenájom nebytových priestorov
e) Prenájom bytových priestorov, preddavky na služby
f) Prenájom bytových priestorov – vodné a stočné
g) Poplatok za vodu
h) Poplatok za vodomer
i) Poplatok za komunálny odpad FO
j) Poplatok za komunálny odpad PO
k) ZpS - pohľadávka za ubytovanie

25 944,93 €
1 617,01 €
43,20 €
200,00 €
4 903,64 €
1 374,56 €
722,65 €
1 957,90 €
8,29 €
3 309,98 €
765,30 €
11 042,40 €

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
339 973 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

302 275,85 €

89
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 91 509 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 82 133,23 €, čo je 90%
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 151,10 € a príjem
z prenajatých budov a priestorov, kultúrneho domu, hrobových miest a nájomných bytov v sume
79 982,13 €. Z rozpočtovaných príjmov z prenájmu kultúrneho domu v sume 10 000€ bolo
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 dosiahnuté plnenie len vo výške 5 284,15€ t.j. 53%.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 6 404 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5 630,60 €, čo je 88%
plnenie.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb- poplatok za vodu, vyhlášky
v rozhlase, príjem za kopírovanie a členské v knižnici, výmena smetných nádob, platba od
obyvateľov zariadenia pre seniorov, zber druhotných surovín, vystúpenie dychovej hudby:
Z rozpočtovaných 230 080 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 208 298,45 €, čo je 91 %
plnenie. Príjem za vodu bol v sume 67 129,08 €, príjem za služby v zariadení pre seniorov bol
v sume 70 438,64 €, príjem za stravné v zariadení pre seniorov bol v sume 41 301,13 €.
Poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia
Z rozpočtovaných 180 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 180 €, čo je 100 % plnenie.
Úroky z tuzemských vkladov:
Z rozpočtovaných 1 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 90,49 €, čo je 6 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy:
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 10 300 €, bol skutočný príjem vo výške 5943,08 €,
čo predstavuje 58 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov,
vratiek, refundácií a nedoplatkov za fekálie na nájomných bytoch.
c) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
990 101 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

961 630,84 €

97

Obci boli poskytnuté nasledujúce dotácie a granty:
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Okresný úrad, odbor školstva
Okresný úrad, odbor školstva
Okresný úrad, odbor školstva
Okresný úrad, odbor školstva
Okresný úrad, odbor školstva
Okresný úrad, odbor školstva
Okresný úrad, odbor školstva
Okresný úrad, odbor školstva
Okresný úrad, odbor školstva
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Trenčín
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR

Suma v €
146 640,00
133,14
4 499,41
12 192,00
376,82
8 704,00
5 801,00
679 136,00
7 560,00
2 916,00
4 500,00
0,00
7 240,37
53,20
2 158,50
1 017,06
598,19

Účel
Zariadenie pre seniorov
Miestne a účelové komunikácie
Spoločný stavebný úrad
Asistent učiteľa
Doprava žiakov
Vzdelávacie poukazy
Dotácia na vzdelávanie v MŠ
ZŠ mzdy a bežné výdavky
Dotácia na učebnice
Dotácia na školu v prírode
Dotácia na lyžiarsky kurz
Rekreačné poukazy
Matrika
Register adries
Voľby do NR SR 2020
Register obyvateľstva
Rodinné prídavky
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ÚPSVaR
Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Trenčiansky samosprávny kraj
Dobrovoľná požiarna ochrana

43 006,80
292,80
4 784,00
900,00
3 000,00

Dotácia na stravovanie detí
Starostlivosť o životné prostredie
Dotácia na sčítanie SODB 2021
Hečkova Súča, vrát. 30.09.2020
Dotácia na DHZO

V roku 2020 neboli použité finančné prostriedky vo výške 18 033,27 EUR, z toho:
- 1 753,73 EUR na normatívne príspevky. Tieto je možno použiť do 31.3.2021
- 3 092,74 EUR dotácia na Sčítanie SODB 2021. Tieto je možné použiť do 11.02.2021.
- 13 186,80 EUR časť dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Časť
dotácie v sume 222€ bola vyplatená rodičom detí s diétnym stravovaním, časť dotácie v sume
12 964,80€ bola vrátená do štátneho rozpočtu do 31.3.2021.
Ostatné granty a transfery boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom.
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
Suma v EUR
Účel
Okresný úrad
13 335,55 Dotácia I. a II. vlna COVID
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny
11 966,00 Dotácia pre Zariadenie pre seniorov –
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny

820,00

odmeny COVID, 87,13€ vrát. 29.12.2020
Dotácia pre Zariadenie pre seniorov- vitamíny ako prevencia proti COVID

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
282 250 €
252 889,55 €
90
Čerpanie jednotlivých kategórií kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 282 250 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 252 889,55€, čo
predstavuje 90 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v €

Účel

Slovenský futbalový zväz

10 000,00

Rekonštrukcia šatní

Ministerstvo vnútra SR

30 000,00

Zvyšovanie energetickej hospodárnosti
budovy, stavebné úpravy spevnených
plôch a oplotenia Požiarnej zbrojnice
v obci Dolná Súča
Zvýšenie kapacít materskej školy v obci
Dolná Súča

Ministerstvo
vidieka SR

pôdohospodárstva

a rozvoja

212 889,55

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
249 717 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

168 634,46

68
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V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú 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 pandémie ochorenia COVID-19 v sume 62 089,00€ z MF SR schválenú
uznesením obecného zastupiteľstva č. 156-OZ/2020 dňa 24.9.2020.
Na základe schváleného rozpočtu na rok 2020 a rozpočtového opatrenia bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 160 578 €. V skutočnosti bolo plnenie v sume 103 415,52 €.
V roku 2020 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre Základnú školu v sume 1 220,42 €,
- nevyčerpané prostriedky z Fondu na podporu umenia v sume 4 830€
- nevyčerpané prostriedky z Úradu vlády na obnovu ihriska v sume 10 000€
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 282,90 €.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy základnej školy - z prenájmu, stravného, poplatkov za MŠ , ŠKD, dobropisov
a úrokov, z projektov
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
105 438 €
105 437,51 €
100
Súčasťou bežných príjmov základnej školy sú nasledovné granty a transfery:
ÚPSVaR
44 374,37 € Podpora udržania zamestnanosti v MŠ
Metodicko-pedagogické centrum
6 181,13 € Projekt „Pomáhajúce profesie...“
Príjmové finančné operácie – nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
19 712 €
19 712,09 €
100

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
2020 po poslednej zmene
1 898 928 €
1 597 749,16 €
84
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 898 928 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020
v sume 1 597 749,16 € čo predstavuje 84% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 230 761 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

1 023 906,16 €

83

Čerpanie jednotlivých kategórií bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Podprogram
Rozpočet v €
Skutočnosť v €
1.11 Správa obce
1.12 Styk s bankou
1.13 Členstvo v organizáciách
1.14
1.15
2.21
2. 2.23

Voľby
Správa bytov

Športová činnosť futbalových oddielov
Kultúrny dom

321 052,00
9 160,00
7 500,00
2 160,00
19 788,00
30 580,00
66 290,00

262 017 ,54
8 504,72
7 322,28
2 158,50
7 686,81
30 074,28
39 849,42

%
plnenia

82
93
98
100
39
98
60
7

2.24 Knižnica
2.25
3.31
3.33
3.34
4.41
4.42
4.44
4.45
4.46
5.51
5.52
6.61
6.62
7.71
7.72

Noviny, rozlas
Matrika
Stavebný úrad
Cintorínske služby
Požiarna ochrana
Služby obce
Verejná zeleň
Vodné hospodárstvo
Verejné osvetlenie
Miestne komunikácie
Odpadové hospodárstvo
Materská škola – Zvýšenie kapacít MŠ
Základná škola – Vybavenie učební ZŠ
Zariadenie pre seniorov
Sociálne dávky a pomoc

24 560,00
2 740,00
7 290,00
6 999,00
55 738,00
15 500,00
113 080,00
1000,00
58 340,00
12 512,00
6 650,00
88 550,00
1 000,00
3 511,00
374 161,00
2 600,00

22 155,62
1 942,94
7 240,37
5 202,55
44 868,96
11 263,58
100 973,43
416,86
40 181,83
10 304,01
2 131,55
78 050,87
998,00
2 340,00
337 022,65
1 199,39

90
71
99
74
80
73
89
42
69
82
32
88
100
67
90
46

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 514 265 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 459 957,08
€, čo je 89 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, služieb obce,
zariadenia pre seniorov, kultúrneho domu, knižnice, správy cintorína.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 188 281 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 165 045,93
€, čo je 88 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 489 322 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 365 149,76
€, čo je 75 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby. V dôsledku pandémie ochorenia COVID -19 boli k 31.12.2020 čerpané výdavky
v sume 14 672,66€.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 30 233 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 25 435,41 €,
čo predstavuje 84 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 8660 € bolo čerpanie k 31.12.2020 v sume 8317,98 €, čo predstavuje 96 %.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
526 989 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

426 427,29 €

81

Čerpanie jednotlivých kategórií kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Podprogram
Rozpočet
Skutočnosť
1.11 Správa obce
29 261
2 761,32
2.21 Športová činnosť futbalových oddielov
51 523
51 522,45
2. 2.23 Kultúrny dom
41 300
40 948,09
3.34 Cintorínske služby
10 848
0
4.41 Požiarna ochrana
83 000
66 120,54
4.45 Vodné hospodárstvo
10 000
0
4.46 Verejné osvetlenie
480
480

% plnenia

9
100
99
0
80
0
100
8

5.51 Miestne komunikácie
6.61 Materská škola – Zvýšenie kapacít MŠ
7.71 Zariadenie pre seniorov

20 374
277 203
3 000

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
1.11 Správa obce
rekonštrukcia kúrenia v budove súp. č. 664
kanalizačná prípojka
2.21 Športová činnosť futbalových oddielov
rekonštrukcia šatní – budova TJ
kanalizačná prípojka
2.23 Kultúrny dom
rekonštrukcia kuchyne KD
kanalizačná prípojka
4.41 Požiarna ochrana
rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
montovaná hala pre požiarne autá
5.51 Miestne komunikácie
povrchová úprava – cesta Repáky
chodník do Matejky
6.61 Materská škola
projekt „Zvýšenie kapacít MŠ“- prístavba MŠ
7.71 Zariadenie pre seniorov
mobilný zdvihák na vstávanie

14 877,68
247 829,61
1 887,60

73
89
63

2 401,32 €
360,00 €
50 604,45 €
918,00 €
32 775,79 €
8 172,30 €

-

35 852,40 €
30 268,14 €
9 702,00 €
5 175,68 €
247 829,61 €
1 887,60 €

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
141 178 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

147 415,71

104

Čerpanie jednotlivých kategórií v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 112 178 € na splácanie istiny z prijatých úverov z Prima banky, a. s. bolo
skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 vo výške 112 178,30 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Z rozpočtovaných 29 000 € na splácanie istiny z úveru zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31. 12.
2020 vo výške 28 994,16 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Nerozpočtovaný výdavok vo výške
6 235,25 € predstavuje vrátenie finančnej zábezpeky zloženej nájomníkmi.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 283 698 €

Skutočnosť k 31.12.2020
v EUR
1 216 046,82

% čerpania
95

Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou boli čerpané v sume 1 216 046,82 €, z toho:
- Materská škola
322 192,12 €
- Základná škola
719 233,03 €
- Školský klub
50 575,72 €
124 045,95 €
- Školská jedáleň
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho: bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho: bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

Skutočnosť k 31.12.2020 v €
2 600 741,64
2 495 304,13
105 437,51

2 239 952,98
1 023 906,16
1 216 046,82

Bežný rozpočet

360 788,66

Kapitálové príjmy spolu

252 889,55

z toho: kapitálové príjmy obce

252 889,55

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

0

426 427,29
426 427,29

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0

-173 537,74
187 250,92

Upravenie prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

187 250,92

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

168 634,46

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

141 172,46

Rozdiel finančných operácií

27 462

Príjmy spolu

3 022 265,65

VÝDAVKY SPOLU

2 807 552,73

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

214 712,92
24 226,05
190 486,87

Prebytok rozpočtu v sume 187 250,92 € 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 prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 24 226,05 € navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu v sume
163 024,87 €
Zostatok finančných operácií v sume 27 462 € 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 navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu v sume
27 462 €
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 v sume
190 486,87 EUR.
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Prebytok rozpočtu 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 – znižuje o:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 753,73 € na prenesený výkon v oblasti
školstva
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 6 192,78 €
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 13 186,80 €
d) nevyčerpané prostriedky zo Štatistického úradu Slovenskej republiky na sčítanie
obyvateľov, domov a bytov SODB 2021 v sume 3092,74 €.

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
Uznesenie OZ č. 132-OZ/2020 zo dňa 30.07.2020
Úbytky – použitie rezervného fondu:
- montovaná hala
- rekonštrukcia kultúrneho domu
- prístavba MŠ – projekt „Zvýšenie kapacít MŠ v obci Dolná Súča“
- rekonštrukcia šatní – budova TJ
- chodník do Matejky
- rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
KZ k 31.12.2020

Suma v €
268 394,32
164 542,14

30 268,14
32 775,79
21 343,51
12 000,00
5 175,68
1 852,40
329 520,94

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje Vnútorný predpis č. 25 – stravovanie zamestnancov obce Dolná Súča
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- ostatné prírastky 0,2 %
Úbytky - stravovanie
- príspevok zo sociálneho fondu
KZ k 31.12.2020

Suma v €
393,40
4 020,72
804,15
2 710,72
1 960,00
547,55

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 alebo
starosta obce rozpočtovým opatrením.
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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 opravy zariadení
KZ k 31.12.2020

Suma v €
19 137,53
6 475,68
282,90
25 330,31

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

5 966 361,35
5 327 578,34

6 259 309,65
5 567 982,69

15 803,49
5 195 774,85
116 000,00
636 534,97

13 627,05
5 414 955,64
139 400,00
688 122,70

57 892,28
62 666,00
0,00
10 866,35
505 110,34
0,00
0,00
2 248,04

15 559,24
70 742,40
0,00
8 233,29
593 587,77
0,00
0,00
3 204,26

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR KZ k 31.12.2020 v EUR
5 966 361,35
6 259 309,65
2 727 015,62
3 033 821,57
0,00
0,00
2 727 015,62
957 619,03

0,00
0,00
3 033 821,57
876 596,62

2 088,00
0,00
547 248,40
97 230,45
311 052,18
2 281 726,70

2 088,00
4 846,47
513 580,36
95 118,91
260 962,88
2 348 891,46
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

Druh záväzku
Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- prijaté preddavky
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnym fondom
- zábezpeky na nájomnom
- sociálny fond
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho v lehote
splatnosti

9 243,22
1 850,09
28 735,42
18 495,60
4 170,06
512 817,40
29 504,98
547,55
3 334,95
608 699,27

z toho po lehote
splatnosti

9 127,40
1 850,09
28 735,42
18 495,60
4 170,06
512 817,40
29 504,98
547,55
3 334,95
608 583,45

115,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,82

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Výška
poskytnutého
úveru v roku 2020

Prima banka,a.s.
Prima banka a.s.

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

0,00
0,00

102 216,30
9 962,00

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

2 578,99 €
73,84 €

Zostatok úveru
(istiny)
k 31.12.2020

Rok
splatnosti

198 873,88 €
0,00 €

2022
2020

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 €

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
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
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

2 529 765,72
103 887,55
2 633 653,27
198 873,88
512 817,40
62 089,00
773 780,28
512 817,40
512 817,40
260 962,88

Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

260 962,88 €

2 633 653,27 €

9,91 %
13

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 €

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 zo štátneho rozpočtu obec
- dotácie zo štátneho rozpočtu škola
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:
- 821005
- 821007
- 651002
- 651003
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020

2 529 765,72
103 887,55
2 633 653,27
951 536,71
47,23
951 583,94
1 682 069,33

112 178,30
28 994,16
2 652,83
5 359,08
149 184,37

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. b)

149 184,37

1 682 069,33

8,87 %

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

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2007 o poskytovaní dotácií,
právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Výška poskytnutých dotácií
z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19. Dotácie boli
krátené oproti roku 2019 o 45 %.
Žiadateľ dotácie

-1-

TJ Slovan Dolná Súča
CVČ pri ZŠ Nemšová
CVČ pri Piaristickom gymnáziu Trenčín
Spolu

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

8 100,00 €
50,00 €
50,00 €
8200,00 €

8 100,00 €
50,00 €
50,00 €
8200,00€

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

-4-

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2007
o poskytovaní dotácií.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. Žo-2005/06182/2/3ZO. Predmetom
podnikania sú:
- práce so stavebnými strojmi
- pomocné stavebné práce
- predaj stavebných materiálov
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V roku 2020 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
26 108,02 €
Celkové výnosy
26 253,04 €
Hospodársky výsledok – zisk
145,02 €
Výnosy a náklady na túto činnosť sa v roku 2020 rozpočtovali a sledovali na samostatnom účte.

10. 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
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Rozpočtová organizácia

Základná škola s materskou školou

415 672,81 €

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

415 672,81

0,00

- prostriedky zo ŠR
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Rozpočtová organizácia

Základná škola s materskou školou

815 314,54 €

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

800 374,01

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

14 940,53

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a
transferov

Suma
poskytnutých
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
prostriedkov

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Zariadenie pre seniorov
Miestne a účelové komunikácie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Okresný úrad, odbor školstva

Spoločný stavebný úrad
Asistent učiteľa

Okresný úrad, odbor školstva

Doprava žiakov

Okresný úrad, odbor školstva
Okresný úrad, odbor školstva

Vzdelávacie poukazy
Dotácia na vzdelávanie v MŠ

146 640,00 € 146 640,00 €
133,14 €
133,14 €
4 499,41 €
4 499,41 €
12 192,00 € 12 192,00 €
376,82 €
376,82 €
8 704,00 €
8 704,00 €
5 801,00 €
5 801,00 €

Okresný úrad, odbor školstva

ZŠ mzdy a bežné výdavky

679 136,00 € 677 382,27 €

Okresný úrad, odbor školstva

Dotácia na učebnice

Okresný úrad, odbor školstva

Dotácia na školu v prírode

7 560,00 €
2 916,00 €

Rozdiel (stĺ.2
- stĺ.3)

1753,73 použ.do
31.3.2021

7 560,00 €
2 916,00 €
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Okresný úrad, odbor školstva
Okresný úrad, odbor školstva

Dotácia na lyžiarsky kurz
Dotácia na rekreačné poukazy

Ministerstvo vnútra SR

Matrika

Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad

Register adries
Dotácia na voľby do NR SR

Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR

Register obyvateľstva
Rodinné prídavky

ÚPSVaR

Dotácia na stravu pre deti

Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP

Starostlivosť o životné prostredie

Štatistický úrad SR

Dotácia na sčítanie obyvateľov

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR

Dotácia - odmeny COVID pre ZPS

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Okresný úrad Trenčín

Dotácia-COVID vitamíny pre ZPS
Dotácia I.a II. vlna COVID

4 500,00 €
0,00 €
7 240,37 €
53,20 €
2 158,50 €
1 017,06 €
598,19 €

4 500,00 €
0,00 €
7 240,37 €
53,20 €
2 158,50 €
1 017,06 €
598,19 €

43 006,80 €

29 820,00 €

222€ použ.,
12964,80€ vrát.

292,80 €
4 784,00 €

292,80 €
1 691,26 €

3092,74 použitie
do 11.2.2021

11 966,00 €
820,00 €
13 335,55 €

11 878,87 €
820,00 €
13 335,55 €

10 000,00 €

10 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

212 889,55

212 889,55

87,13 € vrát.

Kapitálové výdavky
Slovenský futbalový zväz
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR

Dotácia na rekonštrukciu šatní
Dotácia na projekt "Zvyšovanie
energ.hospod.-Požiarna zbrojnica"
Dotácia na projekt "Zvýšenie
kapacít MŠ v obci Dolná Súča"

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s inou obcou.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v EUR
-2-

Trenčín

900,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov v EUR
-3-

0,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4900,00 vrát. 30.9.2020

11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
13. Uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. ...................... schvaľuje Záverečný účet obce Dolná Súča za
rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. .................. berie na vedomie odborné stanovisko hlavného
kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. ............ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2020 na tvorbu rezervného fondu vo výške 190 486,87 €.

Vypracovala: Ing. Marta Pastieriková
V Dolnej Súči, 6.5.2021
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