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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 vyrovnaný. 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 13.12.2019 uznesením č. 71/2019
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 12.3.2020 uznesením č. 88/2020
- druhá zmena schválená dňa 11.6.2020 uznesením č. 102/2020
- tretia zmena schválená dňa 10.9.2020 uznesením č. 115/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 10.12.2020 uznesením č. 130/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020

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

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

Rozpočtové
hospodárenie obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

3 250 410,00

2 920 145,70

2 682 299,66

91,85

2 368 300,00
240 373,00
632 450,00
9 287,00

2 571 664,54
242 573,00
96 621,16
9 287,00

2 564 998,89
2 185,00
96 621,16
18 494,61

3 250 410,00

2 920 145,70

2 464 332,31

853 050,00
1 492 373,00
6 200,00
898 787,00

938 110,54
891 820,16
6 215,00
1 084 000,00

915 571,80
459 439,48
6 211,13
1 083 109,90

84,39

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
2 920 145,70

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

2 682 299,66

91,85

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2920145,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 2682299,66 EUR, čo predstavuje 91,85 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2 571 664,54

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

2 564 998,89

99,74

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2571664,54 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
2564998,89 EUR, čo predstavuje 99,74 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 291 287,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 290 175,81

99,91

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1202000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1201094,37 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,92 %.
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19 a bola krátená o sumu 20905,63 EUR oproti schválenému rozpočtu.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 54361,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 54359,70 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 22845,54 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 31514,16 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
54315,97 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 43,73 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 7158,06 EUR.
Daň za psa 986,63 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 33735,11 €

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
166 352,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

161 951,25

97,35

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 124356,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 124094,91 EUR,
čo je 99,79 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 90205,35 EUR a príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume
33889,56 Eur. Za prebytočný hnuteľný majetok 0,00 Eur.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky, za porušenie predpisov, za školy a školské
zariadenia, za stravné MŠ, ŠJ MŠ, za znečisťovanie ovzdušia.
Z rozpočtovaných 41996,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 37856,34 EUR, čo
je 90,14 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
54 470,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

54 320,00

99,72

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 54470,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
54320,00 EUR, čo predstavuje 99,72 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy od ostatných subjektov verejnej správy
(SOÚ), z odvodov z hazardných hier a iné – za dodávku pitnej vody pre PO a FO.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 1059555,54 EUR bol skutočný príjem vo výške
1058551,83 EUR, čo predstavuje 99,90 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR, ObÚ Prešov
Ministerstvo dopravy SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo dopravy SR
MV SR, OÚ odbor školstva Prešov
MV SR, OÚ odbor školstva Prešov
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Fond na podporu umenia
Prešovská univerzita – Filozofická
fakulta

Suma v EUR
9711,72
12220,82
238,84
361,63
872868,00
81565,84
34704,00
4867,00
4761,72
3000,00
2053,79
3728,00
1500,00
382,68

Účel
matrika, regob, register adries
stavebný poriadok
životné prostredie
cestná doprava,poz.komunikácie
prenesené kompetencie ZŠ
nenormatívne PK ZŠ
na
podporu
k stravovacím
návykom ZŠ, MŠ
Projekt „Pracuj, zmeň svoj život“
Dobrovoľný hasičský zbor
Voľby do NR SR
Sčítanie obyv. domov a bytov
knižnica
pedagogická prax

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR
Európsky sociálny fond

Suma v EUR
3550,25
19581,90

Zdroje štátneho rozpočtu v zmysle
Operačného programu – ľudské zdroje

3455,64

Účel
Covid-19 - testovanie
Podpora udržania zamestnanosti
v materských školách
Podpora udržania zamestnanosti
v materských školách

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
242 573,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

2 185,00

0,90

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 242573,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 2185,00 EUR, čo predstavuje 0,90 % plnenie.
„Prístavba materskej školy v Obci Široké“ – finančná podpora z Európskej únie vo výške
215071,00 EUR a finančná podpora zo štátneho rozpočtu SR vo výške 25302,00 EUR v r. 2020
nebola realizovaná.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 2200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2185,00 EUR, čo
predstavuje 93,31 % plnenie.
Predmetné pozemky boli predané za účelom usporiadania doterajších uživateľských vzťahov
a majetko-právneho vysporiadania trafostanice pri OŠOC.
Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
66 268,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

66 268,00

100,00

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na
výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 66268,00 EUR schválená obecným
zastupiteľstvom dňa 10.9.2020 uznesením č. 116/2020.

Do príjmových finančných operácií boli zapojené aj nevyčerpané prostriedky zo ŠR
na prenesený výkon ZŠ z predchádzajúceho roka v čiastke 30353,16 EUR, ktoré boli
použité v roku 2020 s kódom zdroja 131 J.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
9 287,00

Skutočnosť k 31.12.2020
18 494,61

% plnenia
199,14

Z rozpočtovaných bežných príjmov 9287,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
188494,61 EUR, čo predstavuje 199,14 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
18494,61 EUR
Vlastné príjmy a to réžia školskej jedálne, poplatky za školský klub detí a pedagogická prax.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2020
0,00

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Základná škola v roku 2020 nemala žiadne kapitálové príjmy.

% plnenia

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
2 920 145,70

Skutočnosť k 31.12.2020
2 464 332,31

% čerpania
84,39

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2920145,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 2464332,31 EUR, čo predstavuje 84,39 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
938 110,54

Skutočnosť k 31.12.2020

915 571,80

% čerpania

97,59

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 938110,54 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 915571,80 EUR, čo predstavuje 97,59 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 442635,54 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
441624,16 EUR, čo je 99,77 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, spoločného stavebného úradu a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 154922,43 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
154568,45 EUR, čo je 99,77 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 323602,57 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
302558,48 EUR, čo je 93,49 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, poštovné, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 15850,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
15783,84 EUR. Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou
ochorenia COVID – 19, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom
sektore.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 1100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1036,87
EUR, čo predstavuje 94,26 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
891 820,16

Skutočnosť k 31.12.2020
459 439,48

% čerpania
51,51

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 891820,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 459439,48 EUR, čo predstavuje 51,51 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Realizácia nových stavieb, ktoré predstavujú k 31.12.2020 nedokončenú výstavbu:
- Obecné športovo oddychové centrum - (OŠOC)
Z rozpočtovaných 579974,62 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 412490,31
EUR, čo predstavuje 71,12 % čerpanie.
- Obytná zóna „Malikovská“
Z rozpočtovaných 21500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 21304,78 EUR,
čo predstavuje 99,09 % čerpanie.
- Prístavba materskej školy
Z rozpočtovaných 240373,00 EUR – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – nenávratný
finančný príspevok a 120000,00 EUR spolufinancovanie k 31.12.2020 nebolo čerpané.
Verejné obstarávanie bolo v čiastke 2854,46 EUR, stavebný dozor na stavbe v čiastke 100,00
EUR a vyhotovenie tabule s polepom „Prístavba MŠ“ v čiastke 126,70 EUR.
- „Široké – chodník na cintoríne“
Z rozpočtovaných 10500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 7803,68 EUR. Chodník bol
ukončený a zaradený do majetku obce.
- Pozemky
Obecným zastupiteľstvom dňa 11.6.2020, prijatím uznesenia č. 98/2020 a 99/2020 bola
schválená kúpa pozemku od Slovenského pozemkového fondu – vchod na cintorín a v centre
obce.
- Prípravná a projektová dokumentácia
Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu Obce Široké, prieskumy
a rozbory v čiastke 5300,00 EUR.
Projektová dokumentácia – Revitalizácia verejného priestranstva v centre Obce Široké – čiastka
3300,00 EUR.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
6 215,00

Skutočnosť k 31.12.2020
6 211,13

% čerpania
99,93

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 6215,00 EUR na splácanie istiny z prijatého
úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 8.b.j. bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2020 v sume 6211,13 EUR, čo predstavuje 99,93 %.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 084 000,00

Skutočnosť k 31.12.2020
1 083 109,90

% čerpania
99,91

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1084000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 1083109,90 EUR, čo predstavuje 99,91 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
1083109,90EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2020
0,00

% čerpania
0,00

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola v roku 2020 nemala žiadne kapitálové výdavky.

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 bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
2 583 493,50
2 564 998,89
18 494,61

1 998 681,70
915 571,80
1 083 109,90

584 811,80
2 185,00
2 185,00
0,00

459 439,48
459 439,48
0,00

-457 254,48
127 557,32
12 936,00
0,00
114 621,32
96 621,16
6 211,13

90 410,03
2 682 299,66
2 464 332,31
217 967,35
12 936,00

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené hospodárenie obce

205 031,35

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie
ochorenia COVID - 19.

Prebytok rozpočtu v sume 114621,32 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
Z prebytku sa vylučujú podľa §10 odst. 3 písm. a) a b) citovaného zákona:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na prenesený výkon v oblasti školstva 10 350,00 EUR
- na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre ZŠ
2 586,00 EUR
spolu:
12 936,00 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020
vo výške 10% z upraveného prebytku rozpočtového hospodárenia.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v EUR
0,00
39 398,88

0,00

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

0,00
0,00
39 398,88

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1,00 %
povinný prídel - 1,25 %

Suma v EUR
OcÚ
MŠ,ŠJ,ZUŠ

1 114,33
1 422,62
2 204,15

Úbytky - stravovanie, ostatné úbytky

3 503,20

KZ k 31.12.2020

1237,90

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
7 199 711,40
7 673 155,82
6 348 275,90
6 667 982,95
55,00
6 348 220,90

6 667982,95

849 736,37

1 002 829,08

38 405,84
114 618,54

32 113,43
108 503,55

52 335,07
644 376,92

46 602,73
815 609,37

1 699,13

2 343,79

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
7 199 711,40
7 673 155,82
6 506 249,23
6 941 333,19

6506249,23
192 346,39

6941333,19
244 575,52

36 097,56
106 217,69
50 031,14

12 936,00
100 130,13
65 241,39
66 268,00
487 247,11

501 115,78

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
- iné záväzky
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

0,00
29 111,09
17 635,71
4 001,13
66 268,00

0,00
29 111,09
17 635,71
4 001,13
66 268,00

98 892,23
9 500,00
19 167,36
244 575,52

98 892,23
9 500,00
19 167,36
244 575,52

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

ŠFRB

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

187 778,00

6 211,13

1 036,87

98 892,23

výstavba 8.b.j.

Rok
splatnosti

2035

Obec uzatvorila v roku 2005 Zmluvu o úvere na výstavbu obecných nájomných bytov. Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2035, 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:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí

Suma v EUR

2 614 737,37

2 614 737,37
165 160,23

66 268,00

- 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**

98 892,23

165 160,23
98892,23

98 892,23
66 268,00

Zostatok istiny k 31.12.2020**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. a)

98892,23

2614737,37

3,78 %

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:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019

2 614 737,37

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR (školstvo)
- 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
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

2 578 638,81

2614 737,37

36 097,56

36 097,56
2 578 638,81

6 211,13

1 036,87

7 248,00

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

7248,00

2578638,81

0,28 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č.6/2012 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.
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Futbalový klub
DHZ
Stolnotenisový oddiel
MS SČK
Klub dôchodcov
SZ zdravotne postihnutých občanov
Klub chovateľov poštových holubov
SZ záhradkárov
Turistický klub
Mikuláš, n.o.

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

11500,00
1200,00
800,00
600,00
600,00
700,00
100,00
200,00
200,00
250,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

11500,00
753,31
692,10
580,43
600,00
700,00
100,00
200,00
200,00
250,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0,00
446,69
107,90
19,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2012
o dotáciách. Nevyčerpané dotácie boli vrátené obci.
Obec v roku 2020 poskytla finančný príspevok Mestu Prešov vo výške 208,00 EUR na záujmové
vzdelávanie detí v centre voľného času.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. Žo-2004/08859/2FUN,
č. OŽP-Z/2006/03773-2/CRl.
Predmetom podnikania je:
- prevádzkovanie verejných vodovodov kategórie III.
- zemné práce vykonávané strojnými mechanizmami
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu
voľnej živnosti
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
V roku 2020 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
39 989,13
EUR
Celkové výnosy
39 990,36
EUR
Hospodársky výsledok - zisk
1,23
EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa sledujú na samostatnom mimorozpočtovom účte.

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

Základná
škola
–
originálne kompetencie
Základná škola – vlastné
prostriedky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

75 000,00

75 000,00

0,00

18 494,61

18 494,61

0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Poskytovateľ

Spoločný stavebný úrad
(združené obce na základe
vyúčtovania
nákladov
SOÚ)

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

11574,80

11574,80

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

-1-

MV SR
MD SR
MŽP SR
MD SR
MK SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR,
OÚškolstvo
ÚPSVaR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

9711,72
12220,82
238,84
361,63
1500,00
3000,00
2053,79
3728,00

9711,72
12220,82
238,84
361,63
1500,00
3000,00
2053,79
3728,00

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

872868,00
81565,84
44332,72

862518,00
81565,84
41746,72

10350,00
0,00
2586,00

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

matrika, regob, register adries
stavebný poriadok
životné prostredie
cestná doprava, pozemné komunikácie
knižnica
Dobrovoľný hasičský zbor
Voľby do NR SR
SODB
prenesené kompetencie ZŠ
- normatívne
- nenormatívne
na podporu výchovy k stravovacím
návykom, ZŠ, MŠ , projekt

-5-

Nevyčerpané prenesené kompetencie boli vrátené ZŠ a dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom bola vrátená ÚPSVaR.
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-

Obec v roku 2020 neposkytla žiadnu dotáciu inej obci.

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Obci Široké v roku 2020 nebola poskytnutá žiadna dotácia z VÚC.

OBECNÝ POKLAD
Obec Široké v roku 2012 zriadila mimorozpočtový účelový obecný fond – Obecný poklad
(OP), ktorého zdrojmi sú:
a)
b)
c)
d)

zostatok OP z predchádzajúceho roka
0,2 % z prebytku rozpočtu obce podľa § 10 odst. 3. písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z.
dary od fyzických osôb
príspevky od podnikateľských subjektov

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
obec vydala VZN č. 3/2012 o zriadení, organizácii a použití účelového obecného fondu –
Obecný poklad v obci Široké.
Finančné prostriedky OP sú uložené na osobitnom, nespoplatnenom účte v SLSP a.s. Prešov.
Aktuálny OP a súpis prispievateľov do OP je nepretržite uverejnený na webovom portály obce
www.siroke.sk
O použití peňažného účelového fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh správnej
rady OP.
Obecný poklad

ZS
Prírastky
Úbytky
KS

Stav k 1.1.2020

Prírastky/Úbytky

Stav k 31.12.2020

3 657,75
1 092,25
0,00
4 750,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2020.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad/ s výhradami
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu:
- rezervného fondu vo výške 10 %
11 462,13
EUR.
- obecného pokladu vo výške 0,2 %
229,24
EUR

