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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 ods. 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.20219 uznesením č. 71.
Rozpočet bol zmenený dvadsaťosem krát z toho sedemnásťkrát zamestnancom obce v súlade
s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jedenásťkrát RO schváleným starostom obce:
- prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1 zamestnancom obce dňa 31.03.2020
- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2 zamestnancom obce dňa 31.06.2020
- tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3 zamestnancom obce dňa 30.09.2020
- štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4 zamestnancom obce dňa 30.09.2020
- piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 5 zamestnancom obce dňa 30.09.2020
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 6 zamestnancom obce dňa 30.09.2020
- siedma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 7 starostu obce dňa 02.11.2020
- ôsma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 8 starostu obce dňa 06.11.2020
- deviata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 9 starostu obce dňa 12.11.2020
- desiata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 10 starostu obce dňa 16.11.2020
- jedenásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 11 zamestnancom obce dňa
16.11.2020
- dvanásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 12 zamestnancom obce dňa
16.11.2020
- trinásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 13 zamestnancom obce dňa
16.11.2020
- štrnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 14 zamestnancom obce dňa
16.11.2020
- pätnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 15 zamestnancom obce dňa
16.11.2020
- šestnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 16 zamestnancom obce dňa
16.11.2020
- sedemnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 17 zamestnancom obce dňa
16.11.2020
- osemnásta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 18 starostu obce dňa 19.11.2020
- devätnásta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 19 starostu obce dňa 20.11.2020
- dvadsiata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 20 starostu obce dňa 24.11.2020
- dvadsiata prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 21 starostu obce dňa
27.11.2020
- dvadsiata druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 22 zamestnancom obce dňa
30.11.2020
- dvadsiata tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 23 zamestnancom obce dňa
30.11.2020
- dvadsiata štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 24 zamestnancom obce dňa
30.11.2020
- dvadsiata piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 25 starostu obce dňa
14.12.2020
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-

dvadsiata šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 26 starostu obce dňa
21.12.2020
dvadsiata siedma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 27 zamestnancom obce dňa
31.12.2020
dvadsiata ôsma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 28 starostu obce dňa
31.12.2020
Rozpočet obce k 31.12.2020

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

708 255,00

809 245,14

796 969,56

98,48

678 955,00
0,00
18 000,00
11 300,00

745 688,07
25 660,00
13 892,93
24 004,14

733 736,81
25 660,00
12 342,96
24 004,14

98,40
100,00
88,84
100,00

0,00

0,00

1 225,65

698 755,00

800 151,83

734 285,22

91,77

217 635,00
24 000,00
12 000,00
445 120,00

250 634,16
40 256,40
12 000,00
497 261,27

219 946,76
12 242,91
12 188,00
489 907,55

87,76
30,41
101,57
98,52

3 500,00

7 200,38

61 303,73

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Bežné príjmy RO
s právnou subjektivitou
Finančné
príjmy
RO
s právnou subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočtové
hospodárenie obce

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
809 245,14

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

796 969,56

98,48

Z rozpočtovaných celkových príjmov 809.245,14 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
796.969,56 EUR, čo predstavuje 98,48 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
745 688,07

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

733 736,81

98,40
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Z rozpočtovaných bežných príjmov 745.688,07 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
733.73,81 EUR, čo predstavuje 98,40 % plnenie.
a) daňové príjmy
1xx
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
321 100,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

315 844,54

98,36

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 256.000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 250.455,11 EUR, čo predstavuje
plnenie na 97,83 %.
Výška výnosu dane z príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID–19 a bola krátená o 2,17 %, čo predstavuje 5.544,89 EUR.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 46.650,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 47.108,63 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,98 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 23.391,54 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 23.145,13 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 571,96
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 46.946,94 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
161,48 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje krátkodobé pohľadávky na dani z nehnuteľnosti po
lehote splatnosti voči fyzickým osobám vo výške 52,11 EUR a dlhodobú pohľadávku na dani
z nehnuteľnosti vo výške 9.164,71 EUR voči VOPD Plaveč, ktoré je v konkurze.
Daň za psa
Z rozpočtovaných príjmov 530,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 535,00 EUR,
čo je 100,94 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 490,00 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 45,00 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje krátkodobé pohľadávky na dani za psa
po lehote splatnosti voči fyzickým osobám vo výške 35,00 EUR.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných príjmov 2.760,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.200 v sume 2.760,80
EUR, čo je 100,03 % plnenie. K 31.12.2020 obec eviduje krátkodobú pohľadávku v lehote
splatnosti na dani za ubytovanie vo výške 259,20 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných príjmov 15.160,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 14.985,00
EUR, čo je 98,85 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 14.875,97 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 109,03 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje krátkodobé pohľadávky
po lehote splatnosti vo výške 284,12 EUR a dlhodobé pohľadávky po lehote splatnosti vo výške
360,03 EUR. Spolu pohľadávky: 644,15 EUR.
b) nedaňové príjmy:
21x, 22x
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
20 040,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

13.353,98

66,64

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 9.580,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2.078,51 EUR, čo je
21,70 % plnenie. Na prepad príjmov z nájmov mala výrazný vplyv pandémia koronavírusu.
Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov vo výške 581,55 EUR, prenajatých
budov, priestorov a objektov v sume 1.496,96 EUR (z toho krátkodobý prenájom sály KD na
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akcie s hudobnou produkciou 1x á 500,00 EUR, dlhodobý prenájom časti polyfunkčnej budovy
v Orlove 206,96 EUR a dlhodobý prenájom v Andrejovke 250,00 EUR – nedoplatok za minulý
rok). K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky vo výške 7.330,10 EUR podľa lehoty splatnosti
takto:
- krátkodobá pohľadávka po lehote splatnosti - prenájom v Andrejovke vo výške 521,22 EUR
- dlhodobá pohľadávka po lehote splatnosti - prenájom v Andrejovke vo výške 192,44 EUR
- krátkodobá pohľadávka po lehote splatnosti – náklady spojené s prenájmom polyfunkčného
objektu v Orlove vo výške 2.536,30 EUR
- dlhodobá pohľadávka po lehote splatnosti – prenájom polyfunkčného objektu v Orlove vo
výške 4.000,00 EUR
- krátkodobá pohľadávka po lehote splatnosti - prenájom reklamnej plochy na autobusovej
zastávke BAJOV vo výške 80,00 EUR
- dlhodobá pohľadávka po lehote splatnosti – prenájom pozemkov vo výške 0,14 EUR
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 10.460,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 11.275,47 EUR, čo
je 107,80 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za stočné vo výške 7.649,10 EUR. Ďalej príjmy tvoria
správne poplatky vo výške 3.216,00 EUR a poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov
a služieb vo výške 410,37 EUR, ktoré pozostávajú napr. z poplatku za vyhlásenie oznamu v MR,
poplatku za smetnú nádobu v nákupnej cene, poplatku za kosenie, refundáciu energií (studňa škola), poplatku za kopírovacie služby atď.
c) iné nedaňové príjmy:
24x, 29x
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
909,30

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

899,52

98,92

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 909,30 EUR, bol skutočný príjem vo výške 899,52
EUR, čo predstavuje 98,92 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy pozostávajú z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške
0,22 EUR, príjmy z dobropisov vo výške 769,85 EUR a príjmy z vratiek vo výške 129,45 EUR
(z toho nespotrebovaná dotácia vo výške 4,80 EUR, preplatok na poistnom vo výške 5,60 EUR
a preplatok z transferu Spoločnému sociálnemu úradu v Starej Ľubovni vo výške 119,05 EUR)
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 403.638,77 EUR bol skutočný príjem vo výške
403.638,77 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
UPSVaR Stará Ľubovňa
Fond na podporu kultúry
národnostných menšín
UPSVaR Stará Ľubovňa
MV SR
MV SR
ŠÚ SR
UPSVaR Stará Ľubovňa
MV SR

Suma v EUR
Účel
17 078,40 Stravné pre deti v HN a deti ZŠ s
MŠ
900,00 KNM – umelecké predstavenie
222,72
18,00
204,27
2 284,00

Osobitný príjemca
Register adries
REGOB
SODB 2021 – sčítanie domov a
bytov
116,20 Školské potreby pre deti v HN
2 075,60 Voľby do NR SR
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UPSVaR Stará Ľubovňa
UPSVaR Stará Ľubovňa
MV SR
Okr. úrad Prešov, odbor školstva
Okr. úrad Prešov, odbor starostl. O ŽP
DPO SR
Spolu:

23,20 § 54 – vykonávanie AČ formou
menších obecných služieb
3 528,68 § 60 – chránené pracovisko
5 629,44 Matrika
366 143,00 Prenesený výkon
58,80 Prenesený výkon ŠS na úseku ŽP
1 400,00 DHZO – bežné výdavky
399 682,31

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19:
Poskytovateľ
MV SR
Okr. úrad Prešov, odbor školstva
Spolu:

Suma v EUR
Účel
1 956,46 1. a 2. kolo celoslov. testovania
2 000,00 Prenesený výkon - PANDÉMIA
3 956,46

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID -19:
- refundácia nákladov v súvislosti s celoslovenským testovaním (1. a 2. kolo) vo výške
1.956,46 EUR
- na zvýšené čerpanie výdavkov priamo implikovaných pandémiou – ZŠ s MŠ Orlov – vo
výške 2.000,00 EUR
Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
25 660,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

25 660,00

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 25.660,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 25.660,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 660,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 660,00EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 25.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 25.000,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MF SR
Spolu:

Suma v EUR
Účel
25.000,00 Rekonštrukcia el. rozvodov v KD
a obecnom úrade
25.000,00
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Prijaté granty a transfery sú účelovo učené na kapitálové výdavky a musia byť použité v súlade
s ich účelom. Uvádzaná dotácia v roku 2020 nebola použitá, ale možno ju použiť do konca roka
2021.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
13 892,93

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 342,96

88,84

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 13.892,93 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 12.342,96 EUR, čo predstavuje 88,84 % plnenie.
Rozpočtované použitie rezervného fondu bolo v sume 3.000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie
v sume 1250,03 EUR (prevencia kriminality).
V roku 2020 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – dotácia na stravu - v sume 4.014,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – prevencia kriminality - v sume 5.000,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – dopravné - v sume 277,44 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – normatívy - v sume 1.500,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo Sociálneho fondu v sume 101,49 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..
Ďalej v roku 2020 boli prijaté finančné zábezpeky v sume 200,00 EUR, ktoré sa nerozpočtujú
(jedná sa o zábezpeku na prípadné škody pri krátkodobom prenájme sály KD na spoločenskú
akciu s hudobnou produkciou).
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
24 004,14

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

24 004,14

100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 24.004,14 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
24.004,14 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s MŠ
24.004,14 EUR
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 225,65
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V roku 2020 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1.225,65 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

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
800 151,83

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

734 285,22

91,77

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 800.151,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 734.285,22 EUR, čo predstavuje 91,77 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
250 634,16

Skutočnosť k 31.12.2020
219 946,76

% čerpania
87,76

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 250.634,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 219.946,76 EUR, čo predstavuje 87,76 % čerpanie.
v tom:
Funkčná klasifikácia
0111 Výkonné a zákonodarné
orgány
0112 Finančné a rozpočt.
záležitosti
0133 Iné všeobecné služby
0160 Všeobecne verejné
služby
0170 Transakcie verejného
dlhu
0220 Civilná ochrana
0320 Ochrana pred požiarmi
0451 Cestná doprava
0510 Nakladanie s odpadmi
0520 Nakladanie s odpad.
vodami
0620 Rozvoj obcí
0640 Verejné osvetlenie

v EUR

139 799,00

Schválený
rozpočet na
rok 2020 po
poslednej
zmene
140 590,64

2 510,00

2 580,00

2 635,49

102,15

16 819,00
3 000,00

17 278,44
6 075,60

15 724,15
5 969,24

91,00
98,25

2 400,00

2.400,00

1 767,31

73,64

420,00
753,00
1 486,00
14 030,00
13 535,00

8 251,81
4 657,40
1 486,00
18 130,00
13 585,00

8 149,81
4 637,20
964,59
18 029,08
12 738,06

98,76
99,57
64,91
99,44
93,77

1 332,00
3 828,00

1 332,00
3 611,00

1 091,60
2 681,51

81,95
74,26

Schválený
rozpočet

Skutočnosť
k 31.12.2020

%
čerpanie

129 670,63

92,23
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0810 Rekreačné a športové
služby
0820 Kultúrne služby
0830 Vysiel. a vydav. služby
(rozhlas)
0840 Náboženské a iné spoloč.
služby
0911 Predprimárne
vzdelávanie
0912 Vzdelávanie – zákl.
vzdelanie
1040 Rodina a deti
1090 Sociálne zabezpečenie
Spolu:

8 280,00

1 904,65

808,98

42,47

4 253,00
1 250,00

3 418,30
750,00

1 568,75
534,29

45,89
71,24

3 940,00

3 132,00

3 013,62

96,22

0,00

20,00

18,73

93,65

0,00

21 431,32

9 943,72

46,40

217 635,00

250 634,16

219 946,76

87,76

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 80.084,64 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
78.741,47 EUR, čo je 98,32 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ
a matriky.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 33.734,93 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
30.633,92 EUR, čo je 90,81 % čerpanie. Patria sem odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 127.558,79 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
103.870,82 EUR, čo je 81,43 % 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.
Výška výdavkov tejto skupiny položiek bola v roku 2020 výrazne ovplyvnená pandémiou
koronavírusu. Mimoriadna situácia vyhlásená na území SR dňa 12.03.2020 si vyžiadala zmenu
rozpočtu v podobe presunu medzi položkami. V súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia
COVID-19 obec vynaložila finančné prostriedky v celkovej výške 7.740,61 EUR, pričom z toho
boli MV SR refundované výdavky vo výške 1.956,46 EUR za 1. a 2. kolo celoplošného
testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 v závere roka 2020.
Významné položky v rámci bezpečnostných opatrení spojených s vírusom COVID-19:
- ochranné rúška pre najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov obce v sume 1.044,00 EUR
- dezinfekčné stojany 2 ks v sume 580,00 EUR
- dezinfekcia verejných budov a spoločných priestorov v súvislosti so zvýšeným výskytom
ochorenia COVID-19 v našej obci v sume 3.735,20 EUR (z toho dezinfekcia priestorov
ZŠ s MŠ Orlov v sume 2.289,00 EUR)
- zabezpečenie 1. a 2. kola celoplošného testovania obyvateľstva SR na území obce v sume
1.956,46 EUR. Finančné prostriedky boli v rovnakej sume refundované MV SR v roku
2020
- nákup dezinfekčných, hygienických a čistiacich prostriedkov, bezdotykový teplomer
a tlakový postrekovač v celkovej sume 424,95 EUR.
Ďalšia významná zmena v podobe presunu medzi položkami bola vyvolaná splnením podmienok
zabezpečenia OOPP pre členov DHZO pre pridelenie hasičského vozidla v sume 1.860,40 EUR.
Ďalšia významná zmena v podobe presunu medzi položkami na krytie výdavkov za vývoz
a zneškodnenie odpadov vo výške 2.707,08 EUR (celkové výdavky činia sumu 17.692,08 EUR)
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bola spôsobená neadekvátnymi príjmami na položke MP za KO a DSO (celkové príjmy činia
sumu 14.985,00 EUR).
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 6.855,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
4.933,24 EUR, čo predstavuje 71.96 % čerpanie. Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020
ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID–19, ktorá mala negatívny vplyv aj na fungovanie
organizácií v neziskovom sektore.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 2.400,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
1.767,31 EUR, čo predstavuje 73,64 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
40 256,40

Skutočnosť k 31.12.2020
12 242,91

% čerpania
30,41

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 40.256,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 12.242,91 EUR, čo predstavuje 30,41 % čerpanie.
v tom:

v EUR
Funkčná klasifikácia

0111 Výkonné a zákonodarné
orgány (kamerový systém,
zakúpenie PC pre obecnú
agendu na matriku)
0620 Rozvoj obcí (územný plán)
Spolu:

Schválený
rozpočet
21 000,00

3 000,00

Schválený
rozpočet na
rok 2020 po
poslednej
zmene
40 256,40

0,00
40 256,40

Skutočnosť
k 31.12.2020

%
čerpanie

12 242,91

30,41

0,00
29.798,00

26,35

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Obstaranie výpočtovej techniky
Z rozpočtovaných výdavkov 1.256,40 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume
1.256,40 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
V schválenom rozpočte bolo obstaranie výpočtovej techniky - PC pre obecnú agendu na matriku
– plánované z bežných výdavkov v sume 1.200,00 EUR. V závere roka bol rozpočet upravený
starostom obce a plánované výdavky z bežného rozpočtu boli presunuté na kapitálový rozpočet
z dôvodu, že v účtovníctve PC je evidovaný v dlhodobom majetku.
b) Bezpečnostný systém v obci Orlov
Z rozpočtovaných
kapitálových výdavkov 10.986,51 EUR bolo skutočne vyčerpané
k 31.12.2020 v sume 10.986,51 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Bezpečnostný systém pozostáva z kamerového systému, ktorý sníma vstupy OcU a jeho okolia
a zároveň je súčasťou projektu v oblasti prevencie kriminality, kde obec získala v roku 2019
dotáciu v sume 5.000,00 EUR a kamerového systému na zbernom dvore na zabezpečenie
monitoringu priestoru zberného dvora a jeho okolia na elimináciu environmentálnej trestnej
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činnosti, priestupkov a podľa povahy veci tiež na zamedzenie vstupu na zberný dvor osobám
mimo trvalého resp. prechodného pobytu, ktorý bol krytý rozpočtovým opatrením schváleným
starostom obce v podobe presunu medzi položkami v rámci kapitálového rozpočtu.
Rekapitulácia výdavkov na Bezpečnostný systém v obci realizovaný v roku 2020:
- dotácia MV SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality v sume 5.000,00 EUR
- rozpočtované spolufinancovanie projektu z rezervného fondu v sume 1.250,03 EUR
- kamerový systém na zbernom dvore v sume 4.736,48 EUR
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
2020 po poslednej zmene
12 000,00
12 188,00
101,57
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12.000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 12.188,00 EUR, čo predstavuje 101,57 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Výdavky na nerozpočtovanej položke Vrátené finančné zábezpeky boli v sume 200,00 EUR,
teda presne vo výške prijatej finančnej zábezpeky (jedná sa o zábezpeku na prípadné škody pri
krátkodobom prenájme sály KD na spoločenskú akciu s hudobnou produkciou).
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12.000,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 11.988,00 EUR, čo predstavuje
99,90 %.
Medzi významné položky finančných operácií patrí:
a) Splácanie istiny bankového úveru – riešenie hav. stavu TV a výstavba kotolne TV
Z rozpočtovaných 4.700,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 4.692,00 EUR, čo
predstavuje 99,83 % čerpanie.
b) Splácanie istiny bankového úveru – ZEN budovy OcU, rekonštrukcia a modernizácia
cesty na cintorín – II. etapa a rekonštrukcia a modernizácia vodoinštalačných rozvodov
v ZŠ s MŠ - HS
Z rozpočtovaných 5.220,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 5.220,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) Splácanie istiny bankového úveru – rekonštrukcia a modernizácia kotolne MŠ
Z rozpočtovaných 2.080,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 2.076,- EUR, čo
predstavuje 99,81 % čerpanie.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
497 261,27

Skutočnosť k 31.12.2020
489 907,55

% čerpania
98,52

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 497.261,27 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 489.907,55 EUR, čo predstavuje 98,52 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s MŠ
489.907,55 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

0

Kapitálové výdavky pre rok 2020 neboli rozpočtované

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
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku HČ (nevyčerpané dotácie, PVŠS –
dopravné, normatív, stravné, SF, FP školského stravovania na
stravné a réžiu)
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky školskej jedálne
- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky školskej jedálne
- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku HČ
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku PČ

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
757 740,95
733 736,81
24 004,14

709 854,31
219 946,76
489 907,55

47 886,64
25 660,00
25 660,00
0,00

12 242,91
12 242,91
0,00

13 417,09
61 303,73
-44 703,43
0,00
16 600,30
13 568,61
0,00
0,00
0,00
12 188,00
0,00
0,00
0,00

1 380,61
796 969,56
734 285,22
62 684,34
-44 703,43
0,00
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(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)

0,00
17 980,91

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené hospodárenie obce

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie
ochorenia COVID - 19.
V roku 2020 sa podarilo napriek prepadu niektorých príjmov (najmä príjmu z nájmov) dosiahnuť
ostatné rozpočtované príjmy a vzhľadom na mimoriadny a núdzový stav, na zákaz kultúrnych
a spoločenských akcií obec dosiahla aj úsporu výdavkov, čo vo výsledku znamená lepší
výsledok hospodárenia.
Prebytok rozpočtu v sume 61.303,73 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 44.703,43 EUR na 16.600,30 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

16.600,30 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 18.906,70 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva – normatívy v sume 4.850,00 EUR
- prenesený výkon v oblasti školstva – dopravné v sume 2.463,52 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi, ZŠ a MŠ v sume 11.487,60 EUR
- SODB 2021 v sume 105,58 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 25.000,00 EUR, a to na :
- rekonštrukciu ELI budovy OcU a KD v sume 25.000,00 EUR
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 796,73 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 1.380,61 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
1.380,61 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
17.980,91 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.
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Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2020
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- spolufinancovanie obstarania kamerového
systému, ktorý sníma vstupy do OcU a jeho
okolie, v rámci dotovaného projektu prevencie
kriminality z MV SR
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
44.066,23
16.600,30
0,00
1.380,61
1.250,03

60.797,11

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
428,33
745,95
847,44

326,84
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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
1 983 924,07
1 972 171,53
1 422 791,32
1 384 094,79
1 309 447,47
113 343,85
560 457,17

1 270 750,94
113 343,85
587 091,61

487 596,00

462 329,42

6 952,46
65 908,71

8 767,50
115 994,69

675,58

985,13

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
1 983 924,07
1 972 171,53
662 849,01
676 162,54

662 849,01
162 860,48

676 162,54
182 866,60

1 600,00
20 791,44
428,33
16 349,50
123 691,21
1 158 214,58

1 600,00
53 924,92
326,84
15 312,11
111 702,73
1 113 142,39
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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

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

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

4 672,27
5 496,51
4 060,19
1 069,79

4 672,27
5 496,51
4 060,19
1 069,79

111 702,73

111 702,73

340,19
127 341,68

340,19
127 341,68

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

VÚB, a.s.
VÚB, a.s.
VÚB, a.s.

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

29 938,03

2 076,00

380,52

19 731,03

2030

69 901,70

4 692,00

953,39

44 486,70

2030

57 920,42

5 220,00

433,40

47 480,42

2030

157 760,15

11 988,00

1 767,31

111 698,15

riešenie HS TV
a výstavba kotolne
TV – 2016
rekonštrukcia
a modernizácia
kotolne MŠ - 2015
ZEN budovy OcU,
cesta na cintorín II.
etapa, HS vodoinšt.
rozvodov ZŠ s MŠ
Orlov - 2018

SPOLU:

Rok
splatnosti

Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere (57.920,42 €):
- ZEN budovy OcU (29.862,44 €),
- rekonštrukciu a modernizáciu cesty na cintorín – II. etapa (8.096,74 €),
- rekonštrukciu a modernizáciu vodoinštalačných rozvodov v ZŠ s MŠ – HS (19.961,24
€).
Úvery sú dlhodobé s dobou splatnosti do r. 2030, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
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

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

Suma v EUR

791 189,63
37 569,10
828 758,73
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- 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**

111 702,73

111 702,73

0
111 702,73

Zostatok istiny k 31.12.2020**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. a)

111 702,73

828 758,73

13,48 %

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
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy – ZŠ s MŠ
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy – matrika
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy – na úseku ŽP
- dotácie zo ŠR – stravné deti HN
- dotácie zo ŠR – KNM
- dotácie zo ŠR – osobitný príjemca
- dotácie zo ŠR – povodne
- dotácie zo ŠR – register adries
- dotácie zo ŠR – REGOB
- dotácie zo ŠR – uč. pomôcky – deti HN
- dotácie zo ŠR – voľby do EU parlamentu
- dotácie zo ŠR – voľby prezidenta SR
- dotácie zo ŠR – CHP
- dotácie zo ŠR – § 50J
- dotácie zo ŠR – § 54
- dotácie z VÚC
- dotácia zo ŠR - § 50J (ZŠ)
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- ......
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené 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 - istina

Suma v EUR

791 189,63
37 569,10
828 758,73
339 437,00
5 120,46
57,40
13 837,20
500,00
874,26
74 977,63
27,60
202,62
315,40
1 894,08
2 713,72
6 503,35
4 866,18
4 731,09
670,00
3 368,34

460 096,33
368 662,40

11 988,00
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- 821007
- 821009
- 651002 - úroky
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

1 767,31

13 755,31

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

13 755,31

368 662,40

3,73 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Orlov 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. 1/6/2010 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, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.
v EUR
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie
-1TJ ORPANN ZZ Orlov – bežné výdavky – na
činnosť OZ v roku 2020 (uzn. č. 86 zo dňa
29.05.2020)

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2500,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3435,76

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-464,24

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/6/2010
o poskytovaní dotácií.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Orlov neprevádzkuje podnikateľskú činnosť.
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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 osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
-1-

ZŠ s MŠ Orlov
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ
Orlov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

100 761,00
9 274,95

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

100 720,80
9 274,95

40,20
0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
-1-

MV SR (Okresný úrad
Prešov)
ÚPSVaR SL

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

369 920,44

362 606,92

7 313,52

7 031,32

7 031,32

0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec Orlov nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec Orlov nemá založenú právnickú osobu.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1MV SR
ŠÚ SR
MV SR
UPSVaR
Stará Ľubovňa
UPSVaR
Stará Ľubovňa
UPSVaR
Stará Ľubovňa
UPSVaR
Stará Ľubovňa
UPSVaR
Stará Ľubovňa
MV SR

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2BV - Voľby do NR SR

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-32 075,60

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-42 075,60

BV – SODB 2021 – sčítanie domov
a bytov
BV - REGOB

2 284,00

2 178,42

204,27

204,27

23,20

23,20

3 528,68

3 528,68

17 078,40

9 604,80

116,20

116,20

222,72

222,72

1 956,46

1 956,46

5 629,44

5 629,44

18,00

18,00

368 143,00

360 829,48

58,80

58,80

900,00

900,00

1 400,00

1 400,00

25 000,00

0,00

BV - § 54 – AČ formou MOS
BV - Chránené pracovisko
BV - Stravné pre deti v HN a ZŠ s
MŠ
BV - Školské potreby pre deti v HN
BV - Osobitný príjemca

MV SR

BV – 1. a 2. kolo celosl. testovania
(PANDÉMIA)
BV - Matrika

MV SR

BV - Register adries

OÚ Prešov, odbor
školstva
OÚ Prešov, odbor
star. o ŽP
Fond na podporu
kultúry NM
DPO SR

BV - Prenesený výkon (ZŠ s MŠ)

MF SR

KV - Rekonštr. ELI budovy OcU a
KD

BV - Prenesený výkon ŠS na úseku
ŽP
BV – umelecké predstavenie
(PUĽS)
BV – vybavenie DHZO

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4)
-5105,58

11 487,60

7 313,52

25 000,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec Orlov v roku 2020 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
-1Mesto Stará Ľubovňa, spol.
stav. úrad
Mesto Stará Ľubovňa, spol. soc.
úrad

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

928,50

978,11

-49,61

711,85

680,46

31,39

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obci Orlov v roku 2020 neboli poskytnuté dotácie z rozpočtu VÚC.
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Orlov neuplatňuje plnenie programov v rozpočte.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
Obce Orlov za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Orlov za rok 2020 s výrokom:
„celoročné hospodárenie bez výhrad“.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 16.600,30 EUR.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného
fondu vo výške 1.380,61 EUR.

JUDr. Peter Timočko
starosta obce
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