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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. Celkový 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 10.12.2019 uznesením č. 34/2019 

rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa  21.5.2020  uznesením č. 11/2020 

- druhá zmena schválená dňa  30.7.2020  uznesením č. 29/2020 

- tretia zmena schválená dňa 10.12.2020 uznesením č. 56/2020 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020  

 

 

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 345 871,00 548 928,00 553 998,80 100,9 

z toho :     

Bežné príjmy 345 871,00 371 855,00 377 598,02 101,5 

Kapitálové príjmy 0 158 700,00 158 022,00 99,5 

Finančné príjmy 0 18 373,00 18 378,21 100,02 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
- - - - 

Výdavky celkom 334 470,00 554 730,00 535 298,91 96,5 

z toho :     

Bežné výdavky 334 470,00 382 227,00 363 473,09 95,1 

Kapitálové výdavky 0 172 503,00 171 825,82 99,6 

Finančné výdavky 0 0 0 - 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
- - - - 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

11 401,00 5 802,00 18 699,89  
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020  
 

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

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

 548 928,00 553 998,80 100,9 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 548 928,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

553 998,80 EUR, čo predstavuje  100,9 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

371 855,00 377 598,02 101,5 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 371 855,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

377 598,02 EUR, čo predstavuje 101,5 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

284 208,00 289 428,61 101,8 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 243 200,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 243 207,11 EUR, čo predstavuje 

plnenie na  100 %. 

V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia - 

COVID - 19 bola krátená o 5,25  % čo predstavuje sumu 13 423,00 EUR. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 25 870,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 27 815,99 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 107,5 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15 336,68 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 12 330,36 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 148,95 

EUR. Za nedoplatky z minulých rokov bolo v roku 2020 zinkasovaných 7 199,57  EUR. 

K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 27 863,27  EUR. 

 

Daň za psa - rozpočtovaných bolo 420,00 EUR, skutočný príjem k 31.12.2020 bol 481,42 EUR. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - rozpočtovaných 13 782,00 EUR, 

skutočný príjem 19 987,43 EUR  

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

5 490,00 5 720,42 104,2 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 3 440,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 425,92 EUR, čo je 

99,6 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu obecných pozemkov, budov 

a bytov -   príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 247,98 EUR a príjem z prenajatých budov, 

priestorov a objektov v sume 2 177,94 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 2 050,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 294,50  EUR, čo je 

111,9 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

9 523,00 9 950,60 104,5 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 9 523,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

9 950,60 EUR, čo predstavuje 104,5 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy patria aj príjmy  z dobropisov a z vratiek.  

 

d) prijaté granty a transfery 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 72 634,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 72 498,39 

EUR, čo predstavuje 99,8 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVaR Senica 116,20 Školské pomôcky pre deti v HN 

ÚPSVaR Senica 5 097,60 Podpora vých. stravovacích návykov   

žiakov  

MV SR OÚ Trnava 52 924,00 Bež. výdav.-prenesený výkon ZŠ 

MV SR OÚ Trnava 1 617,00 Predškolská výchova MŠ 

UPSVaR Senica 4 746,05 Podpora zamestnanosti MŠ 

MDVRR SR 1 154,78 Bež. výd.-prevádz.spol.staveb.úradu 

Štatistický úrad SR 2 336,00 Sčítanie domov, bytov 2020 

MV SR 280,63 Bež.výd.-register občanov a adries 

OÚ Senica 1 445,86 Bež.výd. spojené s voľbami 

Okresný úrad Trnava 75,15 Prenesený výkon-starostlivosť o ŽP 

MDVRR SR 34,17 Pren.výk.-cest.doprava a poz.kom. 

   

 

V roku 2020 obec prijala  transfer v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19 na bežné 

výdavky vynaložené v súvislosti s celoplošným testovaním. 

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

OÚ Senica 2 670,95 Výd.-celoploš. testov. COVID-19 

   

 

Prijaté prostriedky boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. 
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2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

158 700,00 158 022,57 99,6 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 158 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

158 022,57  EUR, čo predstavuje  99,6 % plnenie.  

 

Prijaté kapitálové granty a transfery 

Z rozpočtovaných 158 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 158 022,57 EUR, čo 

predstavuje 99,6  % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MV SR - EÚ 138 888,20 Výstavba Komunitného centra 

MV SR - ŠR 19 134,37 Výstavba Komunitného centra 

   

Obec v roku 2020 prijala kapitálový transfer na výstavbu Komunitného centra Kuklov. 

Prostriedky EÚ  v sume 138 888,20 EUR, prostriedky zo ŠR v sume 19 134,37 EUR. 

Prijaté prostriedky boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

18 373,00 18 378,21 100,02 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 18 373,00 EUR bol skutočný príjem  v sume 

18 378,21 EUR, čo predstavuje  100,02.% plnenie.  

Sú to prenesené nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho účtovného obdobia /2019/, 

ktoré boli použité v roku 2020 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. z príspevku na: 

- prostriedky z príspevku na výchovu k stravovacím návykom detí v sume 1 486,80 EUR, 

- prostriedky na školské stravovanie /potravinový účet/  v sume 1 166,82 EUR,  

- prostriedky v sume 1 921,34 EUR z transferu na prenesený výkon štátnej správy – normatívne 

financovanie bežných výdavkov pre ZŠ. Tento transfer v sume 1 000,00 EUR bol prijatý zo ŠR 

dňa 31.12.2020. 

Schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prostriedkami rezervného fondu. 

Čerpanie  rezervného fondu vo výške 13 803,25 EUR: 

- spoluúčasť obce  pri financovaní výstavby Komunitného centa v sume 8 858 EUR 

- zakúpenie detského herného prvku na detské ihrisko pri Komunitnom centre 4 945,25 EUR 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou. 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

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

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

539 660,00 535 298,91 99,2 
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Z rozpočtovaných celkových výdavkov 539 660,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 535 298  EUR, čo predstavuje  99,2 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

367 157,00                363 473,09                   98,9 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 367 157,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 363 473,09 EUR, čo predstavuje 98,9 % čerpanie.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 154 332,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 

154 268,23 EUR, čo je 99,95  % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  ZŠ 

s MŠ, školskej jedálne, pracovníkov pri údržbe a čistení verejných priestranstiev. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 49 416,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

49 369,88 EUR, čo je 99,91  % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 161 509,00  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

158 203,26 EUR, čo je 97,95  % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce 

ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 

nájom a ostatné tovary a služby. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 1 900,00  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

1 631,72 EUR, čo predstavuje 85,9  % čerpanie.. 

 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Obec nie je úverovo zaťažená. 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

172 503,00                   171 825,82                99,6 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 172 503,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 171 825,82  EUR, čo predstavuje 99,6 % čerpanie.  

Kapitálové výdavky boli vynaložené na výstavbu Komunitného centra v sume 166 880,57 EUR 

a zakúpenie detskej hernej zostavy na detské ihrisko pri Komunitnom centre v sume 4 945,25 

EUR.  
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3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0                   0                - 

Výdavkové finančné operácie neboli čerpané ani rozpočtované.  

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  0 

 

 

4. Prebytok/schodok/ rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 377 598,02 

z toho : bežné príjmy obce  377 598,02 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 363 473,09 

z toho : bežné výdavky  obce  363 473,09 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 14 124,93 

Kapitálové  príjmy spolu 158 022,57 

z toho : kapitálové  príjmy obce  158 022,57 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 171 825,82 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  171 825,82 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -13 803,25 

Prebytok/schodok/ bežného a kapitálového rozpočtu 321,68 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 4 416,15 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -4 094,47 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov   18 378,21  

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0,00  

Rozdiel finančných operácií 18 378,21 
PRÍJMY SPOLU   553 998,80 

VÝDAVKY SPOLU 535 298,91 

Hospodárenie obce  18 699,89 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 4 416,15 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 0,00 

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver  0,00 

Upravené hospodárenie obce 14 283,74 
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Prebytok rozpočtu v sume 18 699,89  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  4 416,15  EUR  navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu v sume  14 283,74 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 :  

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky - prenesený výkon 

v oblasti školstva v sume   25,41 EUR 

 -    nevyčerpané prostriedky školského stravovania  na stravné a réžiu /potravinový účet ŠJ/ 

      v sume  950,34  EUR,  

-     nevyčerpané prostriedky z príspevku ÚPSVaR  na výchovu  k stravovacím návykom detí 

      v sume  3 440,40 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  51 111,49       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

14 094,06      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi                     

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- obstaranie detskej hernej zostavy na detské 

ihrisko pri Komunit. centre       

-spolufinancovanie výstavby Komunitného centa 

uznesenie č. 56/2020 zo dňa 10.12.2020   

 

 

4 945,25 

8 858,00                                                       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2020 51 402,30       

 

              

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 3 107,56   

Prírastky - povinný prídel -   1  %                    1 103,26                                     

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                        

               - regeneráciu PS, dopravu               1 321,16    

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12.2020 2 889,66 
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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 823 484,00 957 104,00 
Neobežný majetok spolu 717 989,00 850 821,00 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 717 989,00 850 821,00 
Dlhodobý finančný majetok   
Obežný majetok spolu 105 462,00 106 189,00 
z toho :   
Zásoby 85,00 57,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  29 710,00 30 567,00 
Finančné účty  72 888,00 72 992,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 1 000,00 1 000,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 1 779,00 1 573,00 
Časové rozlíšenie  33,00 94,00 

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 823 484,00 957 104,00 
Vlastné imanie  487 772,00 493 431,00 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  -13 417,00 5 589,00 
Záväzky 18 343,00 13 430,00 
z toho :   
Rezervy  1 200,00 1 200,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 3 408,00 3 466,00 
Dlhodobé záväzky 3 752,00 3 693,00 
Krátkodobé záväzky 9 983,00 5 071,00 
Bankové úvery a výpomoci   
Časové rozlíšenie 317 369,00 450 243,00 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 
 

Stav záväzkov k 31.12.2020    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2020 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 3 101,58 3 101,58 - 

- zamestnancom 2 173,53 2 173,53 - 

- poisťovniam  -   

- daňovému úradu -   

- štátnemu rozpočtu 3 465,81 3465,81 - 

- bankám -   

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 599,83 599,83 - 

Záväzky spolu k 31.12.2020 9 340,75 9 340,75 - 
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Stav úverov k 31.12.2020 

Obec k 31.12.2020 nemá úverové zaťaženie. 

 

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.  

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej ani rozpočtovej organizácie.  

 

 

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.3/2016 o dotáciách, 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 miestnym spolkom na ich kultúrnu činnosť boli pre rok 2020 pozastavené, nakoľko na 

základe vyhlásenia mimoriadnej situácie a núdzového stavu v súvislosti s pandémiou nebolo 

možné konať spoločenské akcie.  

Bola poskytnutá dotácia pre Rímskokatolícku cirkev Kuklov na projekt „Pasportizácia drevín, 

výrub stromov – Kalvária“ v sume 384 EUR. 

 

 
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  

- bežné výdavky na ..... 

- 1 - 

Suma poskyt. 

finanč.prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použ. finanč. 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Rímsko-kat.cirkev Kuklov – bežné výdavky 

na výrub stromov v kalvárii pri kopstole 

384,00 384,00 0 

 

K 31.12.2020 bola dotácia  vyúčtovaná, bola použitá v súlade s jej účelom. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec Kuklov nemá zriadenú podnikateľskú činnosť. 
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

Obec nemá zriadenú žiadnu právnickú osobu 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu   

 

   

                     - 2 - 

Suma  

poskyt. 

fin. prostr.  

- 3 - 

Suma skutoč. 

použ.finanč. 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

UPSVaR Senica Škol.pom. pre deti v HN 116,20        116,20 0 

UPSVaR Senica Podpora výchovy 

stravovacích návykov detí 

5 097,60 1 657,20 3 440,40 

MV SR OÚ Trnava Bež.v..-prenes. výkon-ZŠ 52 924,00 52 898,59 25,41 

MV SR OÚ Trnava Predškolská vých. MŠ 1 617,00 1 617,00 0 

UPSVaR Senica Podpora zamestnanosti MŠ 4 746,05 4 746,05 0 

Štatistický úrad SR Sčítanie domov,bytov 2020 2 336,00 2 336,00 0 

MV SR Register občanov a adries 280,63 280,63 0 

OÚ Senica Bež.v. spojené s voľbami 1 445,86 1 445,86 0 

OÚ Trnava Prenes.výk.-starostliv.o ŽP 75,15 75,15 0 

MDVRR SR Prev.spoloč.staveb.úradu 1 154,78 1 154,78 0 

MDVRR SR Pren.výk.cest.dop.a poz.kom. 34,17 34,17 0 

OÚ Senica Celoploš.testovanie COVID 2 670,95 2 670,95 0 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec v roku 2020 neposkytla finančné prostriedky ani neprijala finančné prostriedky od iných 

obcí 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

 Obec v roku 2020 neprijala  finančné prostriedky z VÚC. 
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Obec na základe uznesenia OZ Kuklov č. 7/2016 z 13.12.2016 neuplatňuje programovú štruktúru 

rozpočtu v zmysle § 4 ods. 5 zák. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách v z.n.z. a doplnkov. 
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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. 

 

Napr.:  

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške ..... EUR. 

2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške ..... 

EUR. 

 


