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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 
 
1. Rozpočet obce na rok 2020  
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   
na  rok   2020. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený 
ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný  a  kapitálový   
rozpočet ako  vyrovnaný. 

 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2019 
uznesením č. 26/2019 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie. 

Počas roka bol rozpočet upravovaný: 
Uznesenie č. 6/2020 zo dňa 28.3.2020 
Uznesenie č. 21/2020 zo dňa 29.8.2020 

Uznesenie č. 32/2020 zo dňa 28.11.2020 

 
 

Rozpočet obce k 31.12.2020 

 
 

  
Schválený  
rozpočet 

(€) 

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 

zmene (€) 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

(€) 

Príjmy celkom 59 212,00 81 349,57 81 349,57 

z toho :    

Bežné príjmy 59 212,00 80 944,57 80 944,57 

Kapitálové príjmy 0 405,00 405,00 

Finančné operácie 0 0 0 

    

Výdavky celkom 59 212,00 72 938,97 72 938,87 

z toho :    

Bežné výdavky 59 212,00 72938,97 72 938,87 

Kapitálové výdavky 0 0 0 

Finančné výdavky 0 0 0 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 
 

Rozpočet na rok 

2020(€)  

Skutočnosť 

k 31.12.2020 (€) 

% plnenia 

59 212,00 81 349,57 137 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 59 212,- EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 81 349,57  EUR, čo predstavuje  137 % plnenie.  
 

1. Bežné príjmy 
 

Rozpočet na rok 
2020 (€)  

Skutočnosť 
k 31.12.2020 (€) 

% plnenia 

59 212,00 80 944,57 136 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 59 212,- EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 80 944,57  EUR, čo predstavuje  136 % plnenie.  
 

a) daňové príjmy  
 

Rozpočet na rok 
2020 (€)  

Skutočnosť 
k 31.12.2020 (€) 

% plnenia 

57 547,00                  58 975,01  102 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 39 378,00 EUR z výnosu dane 
z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 

38 441,06 EUR, čo predstavuje plnenie na 97 %.  
 

Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 16 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 
18 845,06  EUR, čo je 113 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 

18 213,96 EUR, dane zo stavieb boli v sume 631,10  EUR.  
Daň za psa  78,- EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: Z rozpočtovaných 
1500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 610,89  EUR, čo je 107 
% plnenie. 

 
b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 

2020 (€)  

Skutočnosť 

k 31.12.2020 (€) 

% plnenia 

1 665,00 2662,95                  160 

                                                                                                                  
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 745,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 699,63 
EUR, čo je 94 % plnenie. Významnú položku v uvedenom príjme tvorí,  
- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 537,28 EUR  

- príjem z  prenajatých pozemkov v sume 162,35 EUR  
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 214,- 

EUR čo predstavuje 43  %  plnenie. 
 

c) iné nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 
2020 (€)   

Skutočnosť 
k 31.12.2020 (€) 

% plnenia 

0 720,32                 - 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0 EUR, bol skutočný príjem vo 
výške 720,32 EUR.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli zahrnuté preplatky elektrickej energie vo výške 

720,32 EUR 
 

Prijaté granty a transfer 
Tuzemské bežné granty a transfery pre rok 2020 neboli rozpočtované. Skutočný 
príjem vo výške 19 711,61 EUR, pozostával z: 

 

Poskytovateľ dotácie Suma 

v EUR 

Účel 

SAŽP POD 2020 5 000,00 Ekoučebňa oddychu a poznávania II. 

etapa 

FNPKNM 1 500,00 Kultúrny večer v parku Alexandra 

Duchnoviča 

MINV 2 566,41 Starostlivosť o povojnové hroby 

PSK 2 000,- Oprava elektrickej inštalácie, omietky 
a obkladu v kuchyni KD v obci Topoľa 

MINV SR 1 165,12 Voľby NR SR 2020 

ESF a ŠR /UPSVaR/ 3 717,85 Finančný príspevok na podporu 

vytvárania pracovných miest pre UoZ 
– „Cesta na trh práce 3“ 

DPO SR 1 400,- Dotácia pre DHZ 

SODB 2020 1 168,- Sčítanie domov a bytov 2021 

MV SR  1 036,27 Celoplošné testovanie na prítomnosť 
ochorenia COVID 19 

 
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitalové príjmy 

Rozpočet na rok 
2019 (€) 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 (€) 

% plnenia 

0 405,00 --- 

 

Z rozpočtovaných kapitálových  príjmov 0 EUR, bol skutočný príjem z predaja 
pozemku vo výške 405,00 EUR.  
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

Rozpočet na rok 

2020 (€) 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 (€) 

% čerpania 

59 212,00 72 938,97 123 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 59 212,00 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2020 v sume 72 938,97  EUR, čo predstavuje  123 % čerpanie.  

 
1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 

2020 (€)  

Skutočnosť 

k 31.12.2020(€)  

% čerpania 

59 212,00 72 938,97 123 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 59 212,00  EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 72 938,97  EUR, čo predstavuje  123 % čerpanie.  
 
Medzi významné položky bežných výdavkov patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 18 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 

24 055,88  EUR, čo je 127 % čerpanie.  
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 8 362,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 

10 506,74  EUR, čo je 125 % čerpanie.  
 

Uvedené položky vo významnej miere ovplyvnilo čerpanie finančného príspevku 
na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ – „Cesta na trh práce 3“ 
 

Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 31 660,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

38 114,81 EUR, čo je 120 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých 
stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, stravné, energie, materiál, dopravné, 

rutinná a štandardná údržba, údržba verejných priestranstiev, odmeny a ostatné 
tovary a služby. 
 

2. Kapitálové  výdavky  
  

Rozpočet na rok 2020 
(€) 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 (€) 

% čerpania 

0                   0        --- 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 
2020 
 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v 
EUR  

 

Bežné  príjmy spolu 80 944,57 

Bežné výdavky spolu 72 938,97 

Bežný rozpočet /prebytok/ + 8 005,60 

Kapitálové  príjmy spolu 405,00 

Kapitálové  výdavky spolu 0 

Kapitálový rozpočet /prebytok/ + 405,00 

PREBYTOK ROZPOČTU + 8 410,60 

Vylúčenie z prebytku  221,06 

UPRAVENÝ PREBYTOK ROZPOČTU + 8 189,54 

Príjmové finančné operácie 0 

Výdavkové finančné operácie 0 

Rozdiel finančných operácií 0 

PRÍDEL DO PEŇAŽNÝCH FONDOV 8 189,54 

PRÍJMY SPOLU + FO 81 349,57 

VÝDAVKY SPOLU + FO 72 938,97 
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE  8 410,60 

 
Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 

ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.  
 
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 8 410,60 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  
bol znížený o nevyčerpané prostriedky poskytnuté zo ŠR na sčítanie domov a 

bytov, účelovo určené na bežné výdavky v sume 221,06 EUR 
 
Na základe uvedených skutočnosti navrhujeme tvorbu rezervného fondu vo 

výške 8 189,54 EUR. 
 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného 
a sociálneho fondu 
Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. Obec nemá 

zriadený samostatný účet rezervného fondu. O pohyboch rezervného fondu sa 
účtuje  na bežnom bankovom účte.  

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2020 515,38 
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Prírastok 8189,54 

Čerpanie rezervného fondu  0,- 

KZ k 31.12.2020 8 704,32 

 
Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2020 34,32 

Prírastky - povinný prídel -    1,5  %                    214,24 

Úbytky   - stravovanie, narodeniny                    195,68 

KZ k 31.12.2020 52,88 

 

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 292 845,17 284 741,54 

Neobežný majetok spolu 286 915,25 269 884,25 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 238 120,19 221 089,19 

Dlhodobý finančný majetok 48 795,06 48 795,06 

Obežný majetok spolu 5 929,92 14 857,29 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  0 0 

Finančné účty  5 929,92 14 857,29 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlh. 

0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krát. 

0 0 

Časové rozlíšenie  0 0 
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2020 v 

EUR 

KZ  k  31.12.2020 v 

EUR 

Vlastné imanie a záväzky 

spolu 

292 845,17 284 741,54 

Vlastné imanie  102 286,08 108 099,73 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  102 286,08 108 099,73 

Záväzky 4 795,89 4 572,77 

z toho :   

Rezervy    

Zúčtovanie medzi subjektami 

VS 

0 221,06 

Dlhodobé záväzky 34,32 52,88 

Krátkodobé záväzky 4 761,57 4 298,83 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 185 763,20 172 069,04 

 
 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 

Obec k 31.12.2020 neeviduje  žiadne dlhy voči ŠR ani voči rôznym rozpočtovým 

organizáciám. 
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:                                                                                                                            
      celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka a 
a) 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. 
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a) Výpočet podľa § 17 odst.6 písm. a):  

Text Suma v € 

Skutočné bežné príjmy z FIN 1-12 k 31.12.2019 z toho:    

- skutočné bežné príjmy obce  92 017,54 

- skutočné bežné príjmy RO  0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019  92 017,54 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho  - 

- zostatok istiny z bankových úverov 0 

- zostatok istiny z pôžičiek 0 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 0 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0 

- zostatok istiny z bankových úverov na predf. projekt. EÚ 0 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFBR 0 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020  0 

 

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

Zostatok istiny    
k 31.12.2020 

Skutočné bežné príjmy      
k 31.12.2019 

§ 17 odst.6 písm.a) 

0 92 017,54 - 

 

Text Suma v € 

Skutočné bežné príjmy z FIN 1-12 k 31.12.2019 z toho:  - 

- skutočné bežné príjmy obce  92 017,54 

- skutočné bežné príjmy RO  0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019  92 017,54 

   

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy  4 846,09 

- dotácie zo ŠR   17 900,- 

- dotácie z MF SR  12 000,-  

- príjmy z náhradnej výsadby drevín 0  

- účelovo určené peňažné dary  0  

- dotácie zo zahraničia 0  

- dotácie z Eurofondov  0  

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019  34 746,09 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019* 57 271,45 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 
k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  0 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** 0 

  
 

Suma ročných splátok vrátene 

úhrady výnosov za rok 2020 

Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.2019 
§ 17 odst.6 písm. b) 

0 
57 271,45 -  
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Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. 
bola splnená. 

 
  

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  

Obec  nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 

 

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých 
príjemcov  
 
Obec v roku 2020 neposkytla žiadne záruky.  

 

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči poskytovateľom 
 
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. 

 
Poskytovateľ  
 
 

    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, 
transferu uviesť : školstvo, 
matrika, ....  

- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
v eur 

- 3 - 

Suma 
skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 
v eur 
   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - 
stĺ.4 ) 

 
v eur 
 

- 5 - 

MINV SR Voľby NR SR 2020 – bežný 

výdavok 
1165,12 1165,12 0 

MINV SR 
REGOB 

bežný výdavok 
50,16 50,16 0 

MINV SR 
Starostlivosť o povojnové 

hroby 2020 
bežný výdavok 

2 566,41 2 566,41 0 

MINV SR 
Príspevok na starost. o ŽP 

bežný výdavok 
14,44 14,44 0 

MINV SR REG. ADR  

bežný výdavok 
21,20 21,20 0 

MINV SR 
Príspevok na podp. vytv. 

prac. miest pre UoZ  
bežný výdavok 

3 717,85 3 717,85 0 

MDVR SR 
Dotácia obciam na CI  

bežný výdavok 
6,57 6,57 0 

DPO SR Dotácia pre DHZ 
 bežný výdavok 

1 400,- 1 400,- 0 
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FNPKNM 
Dotácia na kultúrne 

podujatie  
bežný výdavok 

1 500,- 1 500,- 0 

PSK Dotácia na kultúru  
bežný výdavok 

2 000,- 2 000,- 0 

MINV SR 
Príspevok na celoplošné 

testovanie COVID 19  

bežný výdavok 

1 036,27 1 036,27 0 

MŽP SR 
Príspevok 

z environmentálneho fondu 

bežný výdavok 

65,59 65,59 0 

MŽP SR 
POD 2020  
bežný výdavok 

5 000,- 5 000,- 0 

MINV SR 
SODB 2020, sčítanie domov 

a bytov bežný výdavok 
1 168,- 946,94 221,06 

 

 
 

 

11. Hodnotiaca správa k plneniu rozpočtu         
 

Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 
Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:  

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

1. Celoročné hospodárenie obce Topoľa  za rok 2020 bez výhrad. 

2. Prebytok rozpočtu za rok 2020 v objeme 8 189,54 € a jeho prevod do 

rezervného fondu v plnej výške. 

3. Tvorbu a použitie rezervného fondu 2020 

    Tvorba: a/ počiatočný stav  515,38 € 

   b/ tvorba             8 189,54 € 

   c/ konečný stav    8 704,72 € 

    Použitie: Prostriedky RF budú použité na kapitálové výdavky resp. na     

odstranenie havarijného stavu majetku v roku 2021. 

 

 

V Topoli, dňa 21.05.2021                 Predkladá: Ing. Mária Bobriková, 

starostka obce Topoľa 


