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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 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 
zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako  schodkový, krytý príjmovými operáciami. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  
Rozpočet obce Gočovo bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.02.2020  uznesením č. 
VI-29/2020. 
Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 30.03.2020 rozpočtovým opatrením č. 1 
- druhá zmena schválená dňa 21.07.2020 uznesením č.VII-34/2020 písm. C) 
- tretia zmena schválená dňa 30.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 2 

 
 

Rozpočet obce k 31.12.2020  
 
 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Príjmy celkom 238 733,00 261 972,00 
z toho :   
Bežné príjmy 165 733,00 182 801,00 
Kapitálové príjmy 0,00 5 341,00 
Finančné príjmy 73 000,00 73 830,00 
Výdavky celkom 238 733,00 244 579,00 
z toho :   
Bežné výdavky 165 733,00 176 679,00 
Kapitálové výdavky 68 000,00 60 444,00 
Finančné výdavky 5 000,00 7 456,00 
Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 17 393,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020  
  
 

Schválený rozpočet  
na rok 2020  

Schválený rozpočet 
na rok 2020 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% plnenia 

238 733,00 261 972,00 261 972,79 100,00 
   
Z rozpočtovaných celkových príjmov 261 972,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 
261 972,79 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  
 
 
 
  P R Í J M Y 
Ukazovateľ  

Schválený 
rozpočet 

 
Upravený 
rozpočet 

 
Skutočnosť 

Daňové príjmy  (100) 161 933,00 157 367,00 157 367,33  
Výnos dane z príjmov  (110)            136 500,00            133 405,00            133 405,49 
Daň z nehnuteľností 21 000,00 19 502,00 19 501,59 
Dane za tovary a služby (130) 4 433,00 4 460,00 4 460,25 
Nedaňové príjmy (200) 3 800,00 4 274,00 4 275,00 
Príjmy z prenájmu (210) 1 550,00 1 797,00 1 797,00 
Predaj tovaru, materiálu a služieb    
Administratívne poplatky (220) 2 250,00 2 315,00 2 314,60 
Úroky (240) 0,00 7,00 7,59 
Iné nedaňové príjmy (290) 0,00   155,00 155,81 
Granty a transfery (310) 0,00 21 160,00 21 158,79 
Bežné príjmy spolu  165 733,00 182 801,00 182 801,12 
Kapitálové príjmy  (230) 0,00 0,00 0,00 
Príjem z predaja pozemkov(320) 0,00 5 341,00 5 341,45 
Kapitálové príjmy spolu 0,00 5 341,00 5 341,45 
Rozpočtové príjmy spolu    
Prostriedky z predchádzajúcich 
rokov (450) 

73 000,00 73 830,00 73 830,22 

Prostriedky z rezervného fondu 
obce 

   

PRÍJMY SPOLU 238 733,00 261 972,00 261 972,79 
 
 
1. Bežné príjmy 
 
Schválený rozpočet na 

rok 2020  
Schválený rozpočet  

na rok 2020 po 
poslednej zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% plnenia 

165 733,00 182 801,00 182 801,12 100,00 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 182 801,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 
182 801,12 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  
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a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet 
na rok 2020  

Schválený rozpočet 
na rok 2020 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% plnenia 

161 933,00 157 367,00 157 367,33 100,00 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 136 500,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 133 405,49 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 97,73 %. Rozpočet bol upravený na túto sumu. 
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 21 000,00 EUR bol rozpočet upravený k 31.12.2020 v sume 19 502,00 EUR, 
čo predstavuje plnenie na 92,87 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15 209,74 
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 4 291,85 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  
19 501,59 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 
968,14  EUR (fi.MIWIX-41.72 € a fi Greenwatt s.r.o.-125,16 €, MERCAST LTD  1733,52 €, FO 
48,57 €). 
 
Dane za tovary a služby 
Daň za psa - 350,00 Eur. 
Daň za nevýherné hracie prístroje – eviduje pohľadávku voči fi. Barbot Brezno vo výške  
33,00 Eur. 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - zaplatených 4 110,25 Eur, 
pohľadávky FO v sume 95,50 Eur. 
 
Nedaňové príjmy (200):  
  

Schválený rozpočet 
na rok 2020 

Schválený rozpočet 
na rok 2020 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% plnenia 

3 800,00 4 274,00 4 275,00 100,02 
 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210) 
Z rozpočtovaných 1 797,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 797,00 EUR, čo je 
100 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 512,00 EUR, HM 285,00 EUR, 
príjem z prenajatých budov –KD v sume 250,00 €, DS  firma Nezábudka sume 750,00 EUR. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (220) 
Administratívne poplatky - správne poplatky:  
Z rozpočtovaných 2 315,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 314,60 EUR, čo je 
100 % plnenie.  
Správne poplatky vyberané podľa zákona č.145/1995 Z.z. za osvedčovanie dokladov 
a podpisov(282,00 €), vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby(41,00 €), žiadosť 
o povolenie výrubu, potvrdenie o trvalom pobyte a pod. 
Príjmy za predaj tovaru a služieb - Ostatné príjmy sú za predaj odpadových kuka- nádob 
(138,60 €), cintorínske poplatky (14,00 €), preprava stravy (424,00 €),  poplatky za služby 
v dome smútku (200,00 €), poplatky za reláciu v miestnom  rozhlase (28,00 €), poplatok od 
rodičov za Mš (464,00 €), príjmy  - stravné(723,00 €). 
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Úroky (240) 
Z rozpočtovaných  7,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7,59 EUR, čo je 100% 
plnenie. 
 
b)  iné nedaňové príjmy (290):   

Schválený rozpočet na 
rok 2020 

Schválený rozpočet na 
rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2019 

% plnenia 

0,00 155,00 155,81 100,00 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 155,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 155,81 
EUR. Ide o nedaňové príjmy – odvody (typovanie-krčma) v sume 140,32 € a preplatok 
zdravotnej poisťovne vo výške 15,49 €.  
  
c) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 21 160,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 21 158,79 
EUR. 
 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Ministerstvo vnútra SR 
  

109,89 Hlásenie pobytu a register 
obyvateľov 

Ministerstvo vnútra SR 18,00 Register adries 
Ministerstvo vnútra SR 846,82 Voľby do NR SR 
Okresný úrad, odbor školstva Košice 691,00 Výchova a vzdelávanie - Mš 
ÚPSVaR Rožňava 1 209,60 Strava detí Mš – predškoláci  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Rožňava 

49,90 Rodinné prídavky na dieťa -
osobitný príjemca 

Ministerstvo vnútra SR 79,99 Skladník CO-dohoda 
Okresný úrad 
 odbor životného prostredia 

31,64 Starostlivosť o životné prostredie 
– spoločný úrad stavebný Dobšiná 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Rožňava 

2 372,32 Projekt podpora rozvoja miestnej 
a regionálnej zamestnanosti č. 
19/43/050J/26 

ÚPSVaR Rožňava 3 750,73 Projekt „Cesta na trh práce 3“ – č. 
20/43/054/6 

ÚPSVaR Rožňava 7 333,67 Podpora udržania zamestnanosti-
 Mš- projekt 20/43/054/239 

Štatistický úrad SR 1 328,00 Sčítanie domov a bytov 2021 
Ministerstvo vnútra SR 3 337,23 Riešenie následkov COVID 19-

refundácia 
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
 
 
2. Kapitálové príjmy (320):  
  

Schválený rozpočet 
na rok 2020 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% plnenia 

0,00 5 341,00 5 341,45 99,99 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 5 341,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 
5 341,45 EUR, čo predstavuje  99,99 % plnenie.  
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Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Ide o predaj nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 880 k.ú. Gočovo parcela registra „C“ na parc.č. 
823/2 o výmere 869 m2, parc.č.826/2 2 m2 a par.č. 827/2 10 968 m2 trvalé trávnaté porasty 
v sume  130,00 Eur o veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½ k celku. 
Ďalší predaj nehnuteľnosti zapísanej na LV č.1003 k.ú. Nižná Slaná parcely registra „E“ parc.č. 
638/1 o výmere 247 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 638/3 o výmere 400 m2 a parc. č. 
642/1 o výmere 2170 m2 – orná pôda v sume 5 211,45 Eur. 
 
 
Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 21 160,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 21 158,79 EUR, čo 
predstavuje 100,00 % plnenie. 
 
Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Ministerstvo financií SR 12 000,00 Rekonštrukcia budovy Mš 
Ministerstvo financií SR 35 000,00 Rekonštrukcia chodníka pre 

peších pozdĺž hlavnej cesty 
Ministerstvo financií SR 13 500,00  Oprava fasády Obecného úradu 

 
V roku 2020 boli použité: 
V roku 2018 Obec Gočovo získala účelovú dotáciu z MF SR v sume 35 000,00 EUR na základe 
uznesenia vlády na kapitálové výdavky na akciu Rekonštrukcia chodníka pozdĺž hlavnej cesty, 
ktorú použila v mesiaci  apríl 2020.  
V roku 2019 Obec Gočovo získala účelovú dotáciu z MF SR na základe uznesenia vlády, 
kapitálové výdavky vo výške 12 000 Eur použila v roku 2020 na akciu Rekonštrukcia budovy 
materskej školy. 
 
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR: 
V roku 2019 Obec Gočovo získala na základe žiadosti z MF SR účelovú dotáciu na akciu 
Oprava fasády budovy Obecného úradu kapitálové výdavky vo výške 13 500 Eur, ktoré je možné 
čerpať do roka 2021. 
 
 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet  
na rok 2020  

Schválený rozpočet 
 na rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% plnenia 

73 000,00 73 830,00 73 830,22 100,00 
 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 73 830,00 EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2020 v sume 73 830,20 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

Schválený rozpočet  
na rok 2020  

Schválený rozpočet  
na rok 2020 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% čerpania 

238 733,00 244 579,00 244 579,68 99,99 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 244 579,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 244 579,68 EUR, čo predstavuje  99,99 % čerpanie.  
 
 

Bežné výdavky Schválený rozpočet Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 

Bežné výdavky (600) 165 733,00 176 679,00 176 678,77 
Mzdy, platy  (610) 78 953,00 83 863,00 83 863,38 
Poistné a príspevok do 
poisťovní (620) 

18 555,00 31 788,00 31 787,20 

Tovary a služby (630) 63 425,00 59 545,00 59 545,20 
Bežné transfery (640) 4 800,00 886,00 885,98 
Splácanie úrokov a ostatné 
platby (650) 

0,00 597,00 597,01 

Bežné výdavky spolu  165 733,0 176 679,00 176 678,77 
    
Kapitálové výdavky  (700) 68 000,00 60 444,00 60 444,91 
Obstarávanie kapitálových 
aktív(710) 

68 000,00 60 444,00 60 444,91 

Kapitálové výdavky spolu 68 000,00 60 444,00 60 444,91 
Splácanie istín (820) 5 000,00 7 456,00 7 456,00 
Výdavkové FO 5 000,00 7 456,00 7 456,00 
VÝDAVKY  SPOLU 238 073,00 244 579,00 244 579,68 
 
 
1. Bežné výdavky  

 
Schválený rozpočet 

 na rok 2020  
Schválený rozpočet  

na rok 2020 po poslednej 
zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% čerpania 

165 733,00 176 679,00 176 678,77 100,00 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 176 679,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 176 678,77 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  
 
 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 83 863,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 83 
863,38 EUR, čo je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, hlavného 
kontrolóra a pracovníkov OcÚ, pracovníkov materskej školy, odmeny pracovníkov na dohodu, 
odmeny poslancov obecného zastupiteľstva, platy aktivačných pracovníkov na základe dohôd 
uzatvorených s ÚPSVaR. Platy sú v súlade so zákonom o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov a kontrolórov obcí a zákonom o verejnej službe. 
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Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 31 788,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 
31 787,20 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 59 545,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 
59 545,20 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, materskej školy, 
kultúrneho domu a domu smútku ako energie, materiál, poštové a telekomunikačné služby, 
spotreba PHM pre auto Fabia, servis a opravy služobného auta, poistenie auta, majetku, aktivácia 
služby-obecný hlásnik, údržba výpočtovej techniky, oprava kamerového systému, reprezentačné, 
odvoz TKO, školenia, údržba budov a ostatné tovary a služby. Bola vyhotovená tabuľa na KD 
s erbom obce v sume 480,00 EUR a vstupové tabule v sume 504,00 EUR. Obec dostala finančné 
prostriedky na refundáciu výdavkov COVID v hodnote 387,34 EUR, za čo bolo financované 
v októbri prvé testovanie obyvateľov. Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie z dôvodu 
ochorenia COVID-19 refundácia nákupu materiálu, čistiacich a dezinfekčných potrieb, 
ochranného štítu, šitie rúšok,  preprava stravy pre seniorov sume 2 949,94 EUR. JUDr. Jozefovi 
Sotolářovi-advokátovi Košice bolo uhradených 3 428,40 EUR za právnu pomoc obci-právny 
rozbor pozemkových vecí, poradenstvo. Na Obecnom úrade bola prevedená správa registratúry 
za minulé roky fi.Archivovanie Poprad v sume 1 610,00 EUR a zavedenie elektronickej 
registratúrnej knihy 24.90 EUR (4,16 € bez DPH za každý aj začatý mesiac). 
 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov 886,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 885,98 
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 
Sú tu zahrnuté príspevky pre občianske združenia, podiel obce na financovaní Spoločného 
obecného úradu – stavebného a školského, pre deti navštevujúce CVČ v Rožňave, členské 
príspevky v združeniach (ZMOS, RVC Rimavská Sobota, Regionálne Združenie miest a obcí 
Horného Gemera, Združenie obcí mikroregiónu Betliar, Združenie hlavných kontrolórov 
Slovenska, Združenie na rozvoj turizmu).   
Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných výdavkov 597,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 597,01 
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  
 
2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpočet 
 na rok 2020  

Schválený rozpočet 
 na rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% čerpania 

68 000,00 60 444,00 60 444,91 99,99 

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 60 444,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 60 444,91 EUR, čo predstavuje  99,99 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu.  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Rekonštrukcia chodníka pre peších pozdĺž hlavnej cesty 
Dotácia Ministerstva financií  SR poskytnutá v roku 2018 (v nadväznosti na bod C.1. uznesenia 
vlády č. 490 zo dňa 24.10.2018), bola použitá v plnej výške 35 000,00 EUR, z vlastných 
prostriedkov 28,46 EUR. Vypracovanie projektovej dokumentácie na uvedenú rekonštrukciu fi 
AXIS-PROJEKT vo výške 1 700,00 EUR zaradené v roku 2020 do majetku obce. 
 
b) Rekonštrukcia budovy materskej školy – fi. W-Partners s.r.o. 
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V roku 2019 obec Gočovo získala z MF SR účelovú dotáciu na základe uznesenia vlády č. 559  
kapitálové výdavky na akciu Rekonštrukcia budovy materskej školy vo výške 12 000 Eur, ktoré 
boli v roku 2020 použité, z vlastných prostriedkov 7 956,45 EUR.  
c) Rekonštrukcia kuchynky Obecného úradu fi. RANEL Maroš Sklenár –  z prostriedkov 
obce 4 140,00 EUR  
d) vypracovanie projektovej dokumentácie-fi. Drahoslava Dankaninová – na miestne 
komunikácie – 2. etapa v sume 1 320,00 EUR.  
 
3. Výdavkové finančné operácie  

 Schválený rozpočet 
 na rok 2020  

Schválený rozpočet 
 na rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% čerpania 

5 000,00 7 456,00 7 456,00 100,00 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 7 456,00 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2020 v sume 7 456,00 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  
Formou splátkového kalendára rovnomernými mesačnými splátkami  bolo uhradených BFF 
Central Europe 4 956,00 EUR  (12 splátok x 413,00 Eur).  
Istina z prijatého úveru DEXIA Komunál univerzálny úver bola splatená v sume  2 500,00 EUR. 
 
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 182 801,12 
z toho : bežné príjmy obce  182 801,12 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 176 678,77 
z toho : bežné výdavky  obce  176 678,77 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 6 122,35 
Kapitálové  príjmy spolu 5 341,45 
z toho : kapitálové  príjmy obce  5 341,45 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 60 444,91 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  60 444,91

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -55 103,46 
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -48 981,11 
Vylúčenie zo schodku-nevyčerpaný transfer 14 962,80 
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu -63 943,91 
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  73 830,22 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 7 456,00 

Rozdiel finančných operácií 66 374,22 
PRÍJMY SPOLU   261 772,57 
VÝDAVKY SPOLU 244 579,68 
Hospodárenie obce  17 393,11 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku  14 962,80 

Upravené hospodárenie obce 2 430,31 
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Výsledkom rozpočtového hospodárenia zistený podľa § 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 je dosiahnutý schodok rozpočtu    v sume 
- 63 943,91 EUR upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR  14 962,80 EUR vysporiadaný 
v rozpočtovom roku 2020 z finančných operácií v sume - 63 943,91 EUR. 
 
 
V zmysle ustanovenia § 16 ods.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 schodku rozpočtu obce 
podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z toho schodku vylučujú : 
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku  na krytie výdavkov spojených so sčítaním 
obyvateľov, bytov a domov  v sume 498,00 EUR. Spôsob a termín zúčtovania určí ŠÚ 
SR 

b) nevyčerpané prostriedky dotácie ÚPSVaR Rožňava účelovo určené na bežné výdavky 
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku  na stravné pre deti v hmotnej núdzi  
– predškolákov  pre Mš Gočovo v  sume 964,80 EUR, musí byť zúčtovaná do 
31.3.2021.  

c) nevyčerpané prostriedky  zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku výške 13 500,00 EUR poskytnutá dotácia 
z Ministerstva financií na krytie výdavkov projektu – Oprava fasády Obecného úradu. 

 
Tieto finančné prostriedky je možné v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov použiť do roku 2021 v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté.  
 

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods.1 písm. c) zákona č. 583/2004 z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v sume 2430,31 EUR navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu v sume    2 430,31  EUR. 
 
  
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 
v celkovej výške   2 430,31 EUR. 
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4. 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  3 136,85      
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

10 466,15     

                - z finančných operácií  
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........     
 

      

               - ostatné úbytky  13 128,29 
KZ k 31.12.2020 474,71      

 
 
Depozit na mzdy 
k 31.12.2020 

11 118,31 

357 – transfery 14 962,80 
472 – socíálny fond      325,00 
Prebytok 2020 2 430,31 
Spolu 28 836,42 

 
Peniaze 29 311,13 

 
Rozdiel 474,71 

 
 
Peňažný fond 
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..           
 
 
 
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 Suma v EUR 
ZS k 1.1.2020 191,38  
Prírastky - povinný prídel -       %                    681,82                                    
               - povinný prídel -        %                        
               - ostatné prírastky     
Úbytky   - stravovanie                     382,20  
               - regeneráciu PS              11,00   
               - vianočný príspevok                           155,00  
               - ostatné úbytky                                                  
KZ k 31.12.2020                                                      325,00    
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5. 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 579 858,74 571 158,79 
Neobežný majetok spolu 502 918,04 538 638,06´ 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 429 765,28 465 487,30 
Dlhodobý finančný majetok 73 150,76 73 150,76 
Obežný majetok spolu 76 158,28 31 535,21 
z toho :   
Zásoby 198,00 127,44 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  1 064,30 2 096,64 
Finančné účty  74 895,98 29 311,13 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  784,42 985,52 
 

 

 

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 579 858,74 571 158,79 
Vlastné imanie  245 391,27 257 879,30 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  245 391,27 257 879,30 
Záväzky 86 039,63 32 892,08 
z toho :   
Rezervy  432,00 432,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 60 915,20 14 962,80 
Dlhodobé záväzky 3 908,38 325,00 
Krátkodobé záväzky 16 784,05 15 672,28 
Bankové úvery a výpomoci 4 000,00 1 500,00 
Časové rozlíšenie 248 427,84 280 387,41 
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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  

Druh záväzkov voči:    
- dodávateľom 705,72 705,72 
- zamestnancom 6 367,22 6 367,22 
- poisťovniam  3 626,67 3 626,67 
- daňovému úradu 1 077,91 1 077,91 
- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 
- bankám 1 500,00 1 500,00 
- ostatné záväzky (strava) 177,76 177,76 
- ostatné záväzky 3 717,00 3 717,00 
- rezervy krátkodobé zákonné 432,00 432,00 
- ostatné zúčtovanie rozpočtu 

obce 
14 962,80 14 962,80 

- záväzky zo SF 325,00 325,00 
Záväzky spolu k 31.12.2020 32 892,08 32 892,08 

 
 

Stav úverov k 31.12.2020  
 

Veriteľ  
 

Účel 
Výška 

poskytnuté
ho úveru 

Ročná 
splátka 
istiny  
za rok 
2020 

Ročná 
splátka 
úrokov  
za rok 
2020 

Zostatok 
úveru 

(istiny) 
k 31.12.20

20 

Rok 
splatnost

i 
 

Dllhodobý úver 
DEXIA 
Komunál 
univerzálny úver  

 
 
investičný 

 
 

1 500,00 

  
 

72,39 

 
Platobná 
Bianco 
zmenka 

 
 

2025 

 
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   
    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich 
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 

Text Suma v EUR 

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

237 904,99 

- skutočné bežné príjmy obce  237 904,99 
- skutočné bežné príjmy RO  0,00 
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Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 237 904,99  
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:  

- zostatok istiny z bankových úverov 1 500,00 
- zostatok istiny z pôžičiek  
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 3 717,00 
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie 

projektov EÚ 
 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 5 217,00 
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 

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

0,00 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020 5 217,00 
 

Zostatok istiny k 31.12.2020 Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2019 

§ 17 ods.6 písm. a) 
 

5 217,00 237 904,99 2 % 
 
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 
z toho:  

237 904,99 

- skutočné bežné príjmy obce  237 904,99 
- skutočné bežné príjmy RO  0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 237 904,99 
  
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 15 680,94 
- dotácie zo ŠR 818,89 
- dotácie z MF SR  

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2020 16 499,83 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019* 221 405,16 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 
k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného 
splatenia:  

 

- 821004 0,00 
- 821005 z bankových úverov 2 500,00 
- 821007 z ostatných úverov 0 
- 821009 4 956,00 
- 651002 splácanie bankových úverov 314,01 
- 651004 283,00 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** 8 053,01 
 

Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2020** 

Skutočné upravené bežné príjmy 
k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

8 053,01 221 405,16 3 % 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:  
 
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 
Obec v roku 2020 neposkytla dotácie  na podporu všeobecne prospešných služieb alebo 
verejnoprospešný účel.  

 
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia. 
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 príspevkovú a rozpočtovú organizáciu. 
 
 
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 
školstvo, matrika, ....  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma 
skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedko
v   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 

 Bežné výdavky          
Okresný úrad 
Košice 

Transfer na výchovu a vzdelávanie detí 
do materskej školy 

 
691,00 

 
691,00 

 
0,00 

Ministerstvo 
vnútra SR 

Transfer na úhradu nákladov preneseného 
výkonu štátnej správy na úseku hlásenia 
pobytu občanov a registra SR 

 
109,89 

 
109,89 

 
0,00 

Ministerstvo 
vnútra SR 

Transfer na úhradu nákladov preneseného 
výkonu štátnej správy na úseku registra 
adries 

 
18,00 

 
18,00 

 
0,00 

Ministerstvo 
vnútra SR 

Voľby do NR SR 846,82 846,82   0,00 

ÚPSVaR 
Rožňava 

Podpora zamestnanosti v Mš 7 333,67 7 337,67   0,00 
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Štatistický 
úrad SR 

Sčítanie domov, bytov a  1 328,00 830,00 498,00 

ÚPSVaR 
Rožňava 

Projekty na podporu  miestnej 
a regionálnej zamestnanosti 

6 123,05 6 123,05 0,00 

ÚPSVaR 
Rožňava 

Strava detí v Materskej škole – HN -
predškoláci 

1 209,60 244,80 964,80 

ÚPSVaR 
Rožňava 

Osobitný príjemca -prídavky na dieťa  49,90 49,90 0,00 

Ministerstvo 
vnútra SR 

Refundácia COVID testovanie 3 337,23 3 337,23 0,00 

Ministerstvo 
vnútra SR 

Skladník CO 79,99 79,99   0,00 

 Kapitálové výdavky    
MF SR Rekonštrukcia chodníka pre peších 35 0000,00 35 000,00 0,00 
MF SR Rekonštrukcia budovy Mš 12 000,00 12 000,00 0,00 
MF SR Oprava fasády Obecného úradu 13 500,00  0,00 13 500,00 

 
Poskytnuté dotácie boli zúčtované podľa pokynov poskytovateľa. 
Nevyčerpaná dotácia na stravné pre deti v Mš bola zúčtovaná a zaslaná na účet štátnej 
pokladnice v marci  r. 2021. Nevyčerpaná dotácia na krytie nákladov, spojených so sčítaním 
obyvateľov, domov a bytov bude použitá a zúčtovaná v roku 2021 podľa pokynov 
Štatistického úradu SR. Dotácia na kapitálové výdavky MF SR vo výške 13 500,00 musí 
byť použitá do konca roka 2021 a zúčtovaná do 31.03.2022. 
 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 

 
Obec 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
-2- 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
-3- 

Rozdiel 
 (stĺ.2- stl.3) 

Dotácia v rámci VS- 
Spoločný stavebný 

úrad Dobšiná 

 
31,64 

 
31,64 

 
0,00 

 
 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
Obec neuzatvorila žiadnu zmluvu s VÚC. 
 
 
 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu     
  
Obec netvorí programový rozpočet v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. 
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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. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 2 430,31 EUR, ktoré budú použité na krytie kapitálových výdavkov. 


