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Záverečný účet Obce Kečovo za rok 2020 
 

1. Rozpočet obce na rok 2020 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. Obec 

v roku 2020 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.   

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.04.2020, uznesením                         

č. 06/2020.  

Následne boli počas roka 2020 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu, prostredníctvom 

rozpočtových opatrení: 
- prvá  zmena  bola vykonaná, dňa 29.02.2020 – MV SR – voľby o NR SR 2020 

- druhá zmena bola vykonaná, dňa 30.03.2020 – presun, povolené prekročenie a viazanie príjmov 

a výdavkov – schválené starostom obce 

- tretia zmena bola vykonaná dňa 10.04.2020 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov / ÚPSVaR 

– CnTP 03-11/2020 

- štvrtá zmena bola vykonaná dňa 20.04.2020 – presun rozpočtových položiek v rámci schváleného 

rozpočtu – schválené starostom obce 

- piata zmena bola vykonaná dňa 02.06.2020 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov / ŠU SR – 

SODB 2021  

- šiesta zmena bola vykonaná dňa 22.06.2020 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov / OÚ KE, 

odbor školstva – príspevok na učebnice 

- siedma zmena bola vykonaná dňa 12.08.2020 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov / Grant od 

Magyar Patrióták Közössége a viazanie výdavkov z vlastných prostriedkov 

- ôsma zmena bola vykonaná dňa 08.09.2020 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov – OZ, uznesenie č.24/2020, zo dňa 12.11.2020 

- deviata zmena bola vykonaná dňa 28.09.2020 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov / OÚ KE, 

odbor školstva – Príspevok na COVID 19  

- desiata zmena bola vykonaná dňa 13.10.2020 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov / OÚ KE, 

odbor školstva – Príspevok na COVID 19 

- jedenásta zmena bola vykonaná dňa 11.11.2020 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov / OÚ 

KE, odbor školstva – zníženie poskytnutých príspevkov 

- dvanásta zmena bola vykonaná dňa 25.11.2020 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí 

vyšších príjmov – OZ, uznesenie č.38/2020, zo dňa 17.12.2020 

- trinásta zmena bola schválená dňa 30.11.2020 – presun finančných prostriedkov / OÚ KE, odbor 

školstva  

- štrnásta zmena bola schválená dňa 16.12.2020 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov / OÚ KE, 

odbor školstva – navýšenie normatívnych finančných príspevkov  

- pätnásta zmena bola schválená dňa 18.12.2020 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov – 

sponzorstvo pre ZŠ – schválenie starostom  

- šestnásta zmena bola schválená dňa 19.12.2020- refundácia nákladov spojených s celoplošným 

testovaním COVID 19 / MV SR  

- sedemnásta zmena bola schválená dňa 31.12.2020 – zníženie a vrátenie poskytnutých finančných 

prostriedkov / OÚ KE, odbor školstva 
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Rozpočet obce k 31.12.2020 

 

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 184 476,00 202 938,75 

z toho :   

Bežné príjmy 166 728,00 185 190,75 

Kapitálové príjmy 196,00 196,00 

Finančné príjmy 17 552,00 17 552,00 

Výdavky celkom 183 366,00 200 569,75 

z toho :   

Bežné výdavky 165 814,00 183 017,75 

Kapitálové výdavky 15 200,00 15 200,00 

Finančné výdavky 2 352,00 2 352,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 1 110,00 2 369,00 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v Eur 

 
Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

202 938,75 € 172 801,53 € 85,15 % 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 202 938,75 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

172 801,53 Eur, čo predstavuje 85,15 % plnenie. 

 

1. Bežné príjmy  

 
Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

185 190,75 € 171 502,33 € 92,61 % 

 
Z  rozpočtových  bežných  príjmov 185 190,75 Eur bol  skutočný  príjem  k  31.12.2020 v  sume 

171 502,33 Eur, čo predstavuje 92,61 % plnenie. 

 

a) Bežné príjmy - daňové :  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

119 345,00 € 114 910,54 € 96,28 % 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  108 445,00 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške  105 927,05 €, čo predstavuje 97,68 % 

plnenie.  
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Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 6 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške  5 508,24 €, čo je 84,74 % 

plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 3 716,97 €, dane zo stavieb boli vo výške 1 791,27 

€.  K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 99 196,96 €. 

 

Dane za špecifické služby 

Z rozpočtovaných  4 400,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške  3 475,25 €, čo je 78,98 

% plnenie. Príjem dane za psa bol vo výške 224,00 €, za nevýherné automaty vo výške 0,00 €, za 

užívanie verejného priestranstva 105,00 €. Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo 

výške 3 146,25 €. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebného odpady vo výške 1 331,50€ a na dani za psa vo výške 203,00 € 

 

b) Bežné príjmy - nedaňové :  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

22 707,00 14 731,07 64,87 % 

 

Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 5.050,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 1.331,68 €, čo je 26,37 % 

plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške  1 233,68 € a príjem 

z prenajatých strojov, prístrojov vo výške 98,00 €.  

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky : 

Z rozpočtovaných 3 950,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 1 937,00 €, čo je 49,04 % 

plnenie.  Ide o príjem zo správnych poplatkov (z matričných činností, za vydanie potvrdenia 

o trvalom a prechodnom pobyte, o súpisnom čísle, za rybárske lístky, pokuty od OÚ, recyklačný  

fond, stavebné konania, znalecké posudky/refundácie, náhrada za obmedzenie užívania 

nehnuteľností, sponzorstvá, plnenia z poistných zmlúv, hrobové miest a odpadové vrecia).  

 

Poplatky a platby z nepriemyselného náhodného predaja tovarov a služieb a ostatné príjmy 

Z rozpočtovaných 13 682,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 11 448,68 €, čo je 83,68 

% plnenie.  

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z PČ – parkovné a prenájom VP Domica vo výške 9.862,00 €.  

Ďalej, ide o príjem za prevádzkovanie autobusu vo výške 560,00 €, príjmy za relácie v MR vo 

výške 15,00 €, poplatky za MŠ vo výške 76,00 €, za stravné zamestnancov vo výške 935,68 €  

 

Odvody z hazardných hier a iných podobných hier – z rozpočtovaných 25,00 € bol skutočný príjem 

13,71 € 

 

c) iné nedaňové príjmy: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1 000,00 € 679,80 € 67,98 % 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 000,00 Eur, bol skutočný príjem vo výške 679,80 

Eur, čo predstavuje 67,98 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli príjmy z vratiek. 
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d) prijaté granty a transfery  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

42 138,75 € 41 180,92 € 97,73 % 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v Eur Účel  

1. MV SR 18,00 REGOB - register adries 

2. MV SR 116,82 REGOB - hlásenie pobytu 

3. ŠÚ SR 1 268,00 Sčítanie obyvateľov, bytov a domov 

2021 

4. MV SR 425,70 refundácia výdavkov COVID 19 

5. MV SR 910,48 Na voľby do NR SR  

6. ÚPSVaR RV 5 275,27 Projekt „Cesta na trh práce“  

7. OÚ KE, odbor život.prost. 33,64 Životné prostredie 

8. ÚPSVaR RV 2 202,36 Projekt „Cesta na trh práce“ MŠ 

9. OÚ KE, odbor školstva 289,00 výchova a vzdelávanie MŠ 

10. OÚ KE, odbor školstva 13 132,00 Normatívne finančné prostriedky ZŠ 

11. OÚ KE, odbor školstva 102,00 Nenormatívne finančné prostriedky 

ZŠ – vzdelávacie poukazy 

12. OÚ KE, odbor školstva 162,00 Príspevok na učebnice ZŠ 

13. OÚ KE, odbor školstva 300,00 Príspevok – škola v prírode ZŠ  

14. OÚ KE, odbor školstva 610,00 Príspevok – asistent učiteľa ZŠ 

15. OÚ KE, odbor školstva 600,00 Normatív. príspevok ZŠ - COVID 

16. Magyar Patrióták Közössége 15 735,65 Príspevok pre ZŠ 

  41 180,92  

 

Z rozpočtovaných grantov a transférov 42 138,75 Eur bol skutočný príjem vo výške 41 180,92 Eur, 

čo predstavuje 97,73 % plnenie. Granty a transfery boli účelovo viazané a použité v súlade 

s účelom, uvedeným v konkrétnych Zmlúvach o poskytnutie finančných transférov a grantov. 

 

2. Kapitálové príjmy :  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

196,00 € 195,20 € 99,59 % 

 

Z  rozpočtovaných  kapitálových  príjmov  196,00 Eur  bol  skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

195,20 Eur, čo predstavuje 99,59 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov z predaja kapitálových aktív vo výške 196,00 €, bol 

skutočný príjem z predaja pozemku vo výške 195,20 €, čo predstavuje 99,59 % plnenie. 
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3. Príjmové finančné operácie :  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

17 552,00 € 1 104,00 € 6,29 % 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 17 552,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 

vo výške 1 104,00 Eur, čo predstavuje 6,29 % plnenie.  

 

V roku 2020 boli použité: 

- finančné prostriedky z rezervného fondu predchádzajúceho roka na splácanie bankového 

úveru vo výške 1 104,00 Eur, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.. 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpanie 

200 569,75 € 153 847,42 € 76,71 % 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 200 569,75 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

153 847,42 Eur, čo predstavuje 76,71 % čerpanie. 

 

1. Bežné výdavky : 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

183 017,75 € 151 310,43 € 82,68 % 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 183 017,75 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

151 310,43 Eur, čo predstavuje 82,68 % čerpanie. 

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných  77 887,00 €  bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške  73 086,64 €, čo je 

93,84 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov a funkcionárov obecného úradu, 

materskej školy, základnej školy a ostatných zamestnancov mimo pracovného pomeru. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 32 843,13 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 vo výške 28 409,75 €, čo je 

86,50 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 68 299,62 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 vo výške 46 903,51 €, čo je 

68,67 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Obecného úradu, ako sú cestovné 

náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, služby, dopravné, rutinná a štandardná údržba. 
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Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 3 898,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 vo výške 2.898,89 €, čo 

predstavuje 74,37 % čerpanie. Uvedená čiastka predstavuje bežný transfer poskytnutý Spoločnému 

stavebnému úradu, poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa, poskytnutie príspevku jednotlivcovi , 

členské príspevky a poskytnuté dotácie neziskovým organizáciám. 

 

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

výpomocami 

Z rozpočtovaných 90,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 vo výške 11,64 €, čo predstavuje 

12,93 %  čerpanie. Uvedená čiastka predstavuje splácanie úrokov z úverov a manipulačné poplatky 

súvisiace s úvermi.  

 

2. Kapitálové výdavky : 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

15 200,00 € 1 433,22 € 9,43 % 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 15 200,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 vo 

výške 1 433,22 Eur, čo predstavuje 100,46 % čerpanie. 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 

- výdavky vynaložené na dokončovacie práce plynofikácie prístavby OcÚ  

- výdavky vynaložené na výstavbu pamätníka zosnulým vojakom padlým počas I. a II. 

svetovej vojny  

 

3. Výdavkové finančné operácie : 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

2 352,00 € 1 103,77 € 46,93 % 

 

Z rozpočtovaných výdavkov finančných operácií 2 352,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 

v sume 1 103,77 Eur, čo predstavuje 46,93 % čerpanie. Ide o splácanie dlhodobého bankového 

úveru. 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 171 502,33 

z toho : bežné príjmy obce  171 502,33 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 151 310,43 

z toho : bežné výdavky  obce  151 310,43 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 20 191,90 

Kapitálové  príjmy spolu 195,20 

z toho : kapitálové  príjmy obce  195,20 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 1 433,22 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  1 433,22 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -1 238,02 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 18 953,88 

Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku -13 270,41 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 5 683,47 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  1 104,00 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 1 103,77 

Rozdiel finančných operácií 0,23 

PRÍJMY SPOLU   172 801,53 

VÝDAVKY SPOLU 153 847,42 

Hospodárenie obce  +18 954,11 

Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku -13 270,41 

Upravené hospodárenie obce +5 683,70 

 

 

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet vo výške 20 191,90 €. Celkový výsledok hospodárenia za 

rok 2020 je prebytok rozpočtu obce vo výške 18 954,11 €, vrátane nevyčerpaného účelovo 

poskytnutého transferu vo výške 10.000,00 € na spevnenie brehu a premostenie a nevyčerpaného 

sociálneho fondu vo výške 3 270,41 €. 

  

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. 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 kapitálové výdavky na spevnenie brehu 

a premostenie potoka v obci vo výške 10.000,00 Eur. 
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

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 8 906,78       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

 

5 683,47 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

3 827,17 

                - z finančných operácií 0,23 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.06/2020, zo dňa 07.04.2020 – splácanie 

bankového úveru, výstavba pamätníka zos. vojakom, 

rekonštrukcia a modernizácia budov a objektov OcÚ  

(schválenie návrhu rozpočtu na rok 2020) 

 

 

 

 

2 536,99  

               - krytie schodku rozpočtu za uplynulý    

                 rozpočtový rok 

0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2020 15 880,66 

 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú „Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu“. 

 

Sociálny fond Suma v Eur 

ZS k 1.1.2020 2 876,30 

Prírastky - povinný prídel - 1 %                    394,11 

               - ostatné prírastky 0,00 

Úbytky   - závodné stravovanie                     0,00 

              - regeneráciu PS, dopravu               0,00 

              - dopravné                           0,00 

              - ostatné úbytky                                                0,00 

KZ k 31.12.2020 3 270,41 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v Eur 
 

A K T Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2020 KZ  k  31.12.2020 

SPOLU MAJETOK 729 740,49 730 088,42 

A. Neobežný majetok spolu 681 549,08 664 477,07 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 584 003,67 566 931,66 

Dlhodobý finančný majetok 97 545,41 97 545,41 

B. Obežný majetok spolu 48 080,02 65 190,48 

z toho :   

Zásoby 73,92 83,16 

Zúčtovanie medzi subj.ver.správy 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 15 850,26 13 880,39 

Finančný majetok 32 155,84 51 226,93 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

C. Časové rozlíšenie 111,39 420,87 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2020 KZ  k  31.12.2020 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 729 740,49 730 088,42 

A. Vlastné imanie 386 518,90 393 747,05 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia 386 518,90 393 747,05 

B. Záväzky 32 559,85 38 322,65 

z toho :   

Rezervy 7 057,97 7 606,72 

Zúčtovanie medzi subj.verj.správy 9 228,07 9 282,12 

Dlhodobé záväzky 6 016,73 7 830,97 

Krátkodobé záväzky 9 153,31 13 602,84 

Bankové úvery a ostatné prij.výp. 1 103,77 0,00 

C. Časové rozlíšenie 310 661,74 298 018,72 
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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 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 2 405,59 2 405,59 0,00 

- zamestnancom 5 305,43 5 305,43 0,00 

- poisťovniam  3 351,35 3 351,35 0,00 

- daňovému úradu 839,28 839,28 0,00 

- štátnemu rozpočtu 9 282,12 9 282,12 0,00 

- bankám 0,00 0,00 0,00 

- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky 0,00 0,00 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2018 21 183,77 21 183,77 0,00 

 

Stav úverov k 31.12.2020 

 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2020 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2020 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 
splatnosti 

 

Prima banka a.s. bezúčelový 24 108,00 1 103,77 9,98 0,00 2020 

       

       

       

 
Obec uzatvorila v roku 2010 Zmluvu o úvere. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r.2020, 

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.  
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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  155 173,12 

- skutočné bežné príjmy RO  0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 155 173,12 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:   

- zostatok istiny z bankových úverov 0,00 

- zostatok istiny z pôžičiek 0,00 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 0,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 0,00 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- zostatok istiny z ........ 0,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 0,00 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 0,00 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- z úverov ................ 0,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 0,00 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020 0,00 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2020 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

0,00 155 173,12 0,00 % 

 

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

 

b) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. b) 

 
Text Suma v EUR 

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

- skutočné bežné príjmy obce  155 173,12 

- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 155 173,12 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 16 441,17 

- dotácie zo ŠR  

- dotácie z MF SR .... 3 339,00 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín  

- účelovo určené peňažné dary   

- dotácie zo zahraničia  

- dotácie z Eurofondov   

- ......  

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019 135 392,95 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016* 135 392,95 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004  

- 821005 1 103,77 

- 821007  

- 821009  
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-   

- 651002 9,98 

- 651003  

- 651004  

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** 1 113,75 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2020** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2019** 

§ 17 ods.6 písm. b) 

1 113,75 135 392,95 0,82 % 

 

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

 

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2020 neposkytla dotácie právnickým osobám ani fyzickým osobám – podnikateľom, 

podľa § 7 ods. 4 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. 

 

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia vydaného Okresným úradom Rožňava, č. 

živnostenského registra: 808-6934. Predmetom podnikania je:  

- prevádzkovanie parkoviska Domica 

 

V roku 2020 dosiahla v podnikateľskej činnosti:  

Celkové náklady           9 862,00 EUR 

Celkové výnosy           5 359,45 EUR 

Hospodársky výsledok - zisk         4 502,55 EUR 

 

 

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 

b. štátnemu rozpočtu 

c. štátnym fondom 

d. rozpočtom iných obcí 

e. rozpočtom VÚC 

 

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

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

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným 

právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli 

finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, 

štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a. Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Obec nemá finančné vzťahy voči zriadeným a založeným právnickým osobám 
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b. Finančné usporiadanie voči  štátnemu rozpočtu: 

 

           v Eur 
Poskytovateľ  

 

 

 

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť  

: školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky (bv) 

- kapitálové výdavky (kv) 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2020 

 

- 3 - 

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2020 

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MF SR REGOB – register adries (bv) 18,00 € 18,00 € 0,00 

MF SR REGOB – hlásenie pobytu (bv) 116,82 € 116,82 € 0,00 

ŠÚ SR Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

2021 (bv) 

 

1 268,00 € 

 

595,16 € 

 

672,84 

MV SR Refundáci výdavkov na celoplošné 

testovanie Covid 19 (bv) 

 

425,70 € 

 

425,70 € 

 

0,00 

MV SR Voľby do NR SR 2020 (bv)  910,48 € 910,48 € 0,00 

OÚ KE Prenes. výkon štátnej správy – 

životné prostredie (bv) 

 

33,64 € 

 

0,00 € 

 

33,64 

ÚPSVaR Projekt Cesta na trh práce – OcÚ 5 275,27 6 699,63 € -1 424,36 

ÚPSVaR Projekt Cesta na trh práce - MŠ 2 202,36 2 202,36 0,00 

OÚ KE Odbor školstva – normatívne 

finančné príspevky 

13 132,00 € 13 132,00 € 0,00 

OÚ KE Odbor školstva – výchova 

a vzdelávanie MŚ 

289,00 € 289,00 € 0,00 

OÚ KE Odbor školstva – nenormatívne 

finan. príspevky – vzdelávacie 

poukazy 

 

 

102,00 € 

 

 

102,00 € 

 

 

0,00 

OÚ KE Odbor školstva – príspevok na 

učebnice 

 

162,00 € 

 

162,00 € 

 

0,00 

OÚ KE Odbor školstva – škola v prírode 300,00 € 300,00 € 0,00 

OÚ KE Odbor školstva – asistent učiteľa 610,00 € 610,00 € 0,00 

OÚ KE Odbor školstva – normatív – Covid 

19 - ZŠ 

 

600,00 € 

 

600,00 € 

 

0,00 

 Magyar Patrióták Közössége – 

príspevok pre ZŠ 

 

15 735,65 € 

 

9 585,70 € 

 

6 149,95 

 SPOLU: 41 180,92 € 

 

Všetky poskytnuté finančné prostriedky boli do 31.12.2020 vyčerpané, okrem bežného transferu 

poskytnutého na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 vo výške 672,84 Eur,  bežného transferu 

poskytnutého na prenesený výkon štátnej správy – životné prostredie vo výške 33,64 Eur, ktoré je 

možné použiť do 31.01.2021 v súlade s § 8 ods. 6 zákona č.52382004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a príspevok od Magyar Patrióták Közössége poskytnutý pre ZŠ, ktorý sa 

prenáša do roku 2021. 

   

Rozdiel medzi poskytnutými a použitými finančnými prostriedkami z ÚPSVaR vo výške -1.424,36 

€ vzniká z dôvodu, že žiadosti o úhradu platieb prepláca ÚPSVaR s dvojmesačným odstupom. 

 

Pozn.: Nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky z roku 2020 je možné použiť s súlade s 

§ 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy do 31. marca 2020 
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a nevyčerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky z roku 2020 do troch rokov od prijatia 

dotácie. 

 

c. Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

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 neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s VÚC. 

 

11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Obec Kečovo nemá zo zákona povinnosť viesť programový rozpočet obce. 

 

12. Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému 

účtu za rok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce vo výške                 

5 683,70 Eur a zisku z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 3 827,17 €, na tvorbu 

rezervného fondu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 17 

 


