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1. Rozpočet obce na rok 2020
Obec Povrazník je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a finančnými prostriedkami.
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý bol zostavený na obdobie
kalendárneho roka 2020. Návrh rozpočtu bol predložený obecnému zastupiteľstvu na
prerokovanie dňa 10.12.2019, kedy bol aj schválený. 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.

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Príjmy celkom

50.680,00

152.276,00

48.580,00

48.789,00

1.200,00

90.487,00

900,00

13.000,00

45.730,00

146.156,00

45.730,00

42.359,00

Kapitálové výdavky

0,00

103.797,00

Finančné výdavky

0,00

0,00

4.950,00

6.120,00

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočtové hospodárenie obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v €
Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020

48.580,00 €
52.334,91 €

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2020
41.850,00 €
Skutočnosť k 31.12.2020
42.886,57 €
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 33.300,00 € z výnosu dane z príjmov boli k
31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 35.403,45 €
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 6.500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 5.610,12 €.
c) Daň za psa 273,00 €
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1.600,00 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2020
2.050,00 €
Skutočnosť k 31.12.2020
1.735,76 €
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 70,00 €. Ide o
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 1.850,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 1.665,76 €.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov vo výške 442,00 €, z predaja
tovarov výrobkov a služieb, ktoré sú vo výške 1.123,86 €, stravné vo výške 99,68 €, a
príjmy z vkladov vo výške 0,22 €.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2020
4.680,00 €
Skutočnosť k 31.12.2020
7.712,58 €
Obec neprijala v roku 2020 žiadne transfery.
- zo štátneho rozpočtu v sume 7.594,95 €. Rozpočtovaných bolo 3.080,00 €.
- z VÚC v sume 0,00 €, rozpočtované bolo v sume 1.600,00 €
- z UPSVaR v sume 117,63 €, rozpočtované bolo 200 €
4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2020
1.200,00 €
Skutočnosť k 31.12.2020
80.204,07 €
Z rozpočtovaných 1.200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 80.204,07 €.
Z predaja pozemkov bol príjem 1.509,76 € a 78.694,31 € bol príjem zo štátneho
rozpočtu na rekonštrukciu kúrenia v KD.

Poskytovateľ dotácie
MŽP SR v zast.Slovenská
inovačná a energ.agentúra

Suma v EUR
78.694,31 €

Účel
Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne
KD Povrazník

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2020
900,00 €
Skutočnosť k 31.12.2020
13.000,00 €
Z rozpočtovaných 900 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 13.000,00 € - vo
výške 8.000,00 € boli prostriedky z minulých rokov a vo výške 5.000,00 € bol použitý
kontokorentný úver.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020 v €
Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020

45.730,00 €
44.147,88 €

1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
Výdavky verejnej správy ŠR
Výdavky verejnej správy v sume
Obrana
Požiarna ochrana
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Životné prostredie
Verejné osvetlenie
Knižnica, divadlo, kino
Náboženské spoločnosti
Predškolská výchova
VÚC

45.730,00 €
44.147,88 €
rozpočtované 3.080 €
rozpočtované 32.100 €
rozpočtované
0€
rozpočtované
780 €
rozpočtované 2.200 €
rozpočtované 1.800 €
rozpočtované 1.890 €
rozpočtované
600 €
rozpočtované 1.220 €
rozpočtované
360 €
rozpočtované
100 €
rozpočtované 1.600 €

2) Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
Rekonštrukcia kúrenia
Výdavky verejnej správy v sume
Zo ŠR
Z kontokorentného úveru
DHZ
3) Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020

skutočnosť 7.117,48 €
skutočnosť 31.253,90 €
skutočnosť
115,99 €
skutočnosť
611,43 €
skutočnosť
183,28 €
skutočnosť 1.843,70 €
skutočnosť
695,76 €
skutočnosť
895,66 €
skutočnosť
977,01 €
skutočnosť
354,33 €
skutočnosť
99,34 €
skutočnosť
0,00 €

0,00 €
98.911,76 €
rozpočtované
rozpočtované
rozpočtované
rozpočtované

0,00 €
0,00 €

0€
0€
0€
0€

skutočnosť 14.584,91 €
skutočnosť 78.694,31 €
skutočnosť 5.000,00 €
skutočnosť
632,54 €

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu

52.334,91

z toho : bežné príjmy obce

52.334,91

Bežné výdavky spolu

44.147,88

z toho : bežné výdavky obce

44.147,88

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

8.187,03
80.204,07

z toho : kapitálové príjmy obce

80.204,07

Kapitálové výdavky spolu

98.911,76

z toho : kapitálové výdavky obce

98.911,76

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích
prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích
prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

-18.707,69
-10.520,66
Nespotrebovaný transfer SOD

- 552,00

-11.072,66
13.000,00
0,00

13.000,00
145.538,98
143.059,64
2.479,34
Nespotrebovaný transfer SOD
1.927,34

- 552,00

Schodok rozpočtu v sume 10.520,66 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 prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 552,00 EUR bol
v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný :
- z finančných operácií
13.0000,00 EUR
Schodok 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 - zvyšuje o :

a)
-

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 552,00 EUR, a to na :
Transfer na sčítanie obyvateľov a domov 552,00EUR

Zostatok finančných operácií v sume 11.072,66 EUR, bol použitý na:
-

vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu

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 1.927,34 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
1.927,34 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo
výške 1.927,34 EUR.

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. 6-8/2019 zo dňa 12.09.2019
Odstránenie- havarijný stav sociálnych zariadení
ZŠ
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
0,00
781,65

781,65

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel 1,25 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
286,89
116,47

11,57

391,79

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
193.587,72
182.953,99

KZ k 31.12.2020 v EUR
258.387,68
248.352,80

0,00
153.475,99
29.478,00
10.520,93

0,00
218.874,80
29.478,00
9.846,35

0,00
0,00
0,00
1.950,32
8.570,61
0,00
0,00
112,80

0,00
4.268,11
360,06
2.168,23
3.049,95
0,00
0,00
188,53

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
193,.587,72
105.876,54

KZ k 31.12.2020 v EUR
258.387,68
114.928,63

698,87
0,00
105.177,67
3.977,56

698,87
0,00
114.229,76
8.357,49

700,00
0,00
286,89
2.990,67
0,00
83.733,62

600,00
0,00
391,79
2.365,70
5.000,00
135.101,56

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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

786,99
710,08
593,11
166,57

786,99
710,08
593,11
166,57

0,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

500,74
7.757,49

500,74
7.757,49

0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Účel

Prima banka a.s.

Vykurovanie KD

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

Rok
splatnosti

2021

V roku 2020 obec čerpala kontokorentný úver vo výške 5.000,00 € na rekonštrukciu
vykurovania KD a OÚ.

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
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2019
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

61.280,04
61.280,04
5.000,00

5.000,00

5.000,00

Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

5.000,00

61.280,04

8,16%

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:

Suma v EUR

61.280,04
61.280,04

- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2019
Bežné príjmy obce znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- ......
Spolu bežné príjmy obce 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:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

0,00

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*
48.017,44

80,91
5.081,69
8.100,00

48.017,44
48.017,44

0,00
§ 17 ods.6 písm. b)

%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) 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 neposkytla dotácie.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká.

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.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým
organizáciám:
Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým
organizáciám:
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

osobám,

osobám,

t.j.

t.j.

rozpočtovým

príspevkovým

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založené právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Obec neposkytla v roku 2020 účelový grant ani transfer.
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 inými obcami.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2020 nedostala žiadne finančné prostriedky z VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec podľa prijatého Uznesenia č. 02/2014 nemusela plniť programový rozpočet a taktiež
zostavovať hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu.

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 1.927,34 EUR.

