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Záverečný účet obce O B I D 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 12.12.2019 uznesením č. 54/2019.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 30.10.2020, starostkou obce, rozpočtovým opatrením č.
2020/01
- druhá zmena schválená dňa 25.11.2020, starostkou obce, rozpočtovým opatrením č.
2020/02
- tretia zmena schválená dňa 30.11.2020, starostkou obce, rozpočtovým opatrením č.
2020/03

Rozpočet obce k 31.12.2020
Schválený rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové
hospodárenie obce

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

545.400,00 EUR

643.593,00 EUR

638.049,35 EUR

99,14 %

494.400,00 EUR
1.000,00 EUR
50.000,00 EUR
545.400,00 EUR

523.852,00 EUR
16.000,00 EUR
103.741,00 EUR
612.793,00 EUR

515.010,77 EUR
16.500,00 EUR
106.538,58 EUR
411.864,92 EUR

98,31 %
103,13 %
102,70 %
67,21 %

438.900,00 EUR
93.500,00 EUR
13.000,00 EUR
0,00 EUR

491.293,00 EUR
108.500,00 EUR
13.000,00 EUR
30.800,00 EUR

381.357,34 EUR
21.650,47 EUR
8.857,11 EUR
226.184,43 EUR

77,62 %
19,95 %
68,13 %
-
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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
643.593,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

638.049,35 EUR

99,14 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 643.593,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
638.049,35 EUR, čo predstavuje 99,14 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
523.852,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

515.010,77 EUR

98,31 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 523.852,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
515.010,77 EUR, čo predstavuje 98,31 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
451.000,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

435.561,75 EUR

96,58 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 337.000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 321.572,85 EUR, čo predstavuje
plnenie na 95,42 %.
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID-19 a bola krátená o 4,58 %, čo predstavuje sumu 15.427,15 EUR.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 89.200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 89.188,70 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 78.662,06 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 10.426,56 EUR a príjmy dane z bytov a nebytových
priestorov boli v sume 100,08 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 89.188,70 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 2.481,91 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 16.928,21 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 360,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 72,00 %.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 315,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 63,00 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 23.800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 24.125,20 EUR, čo
predstavuje plnenie na 101,37 %.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
17.400,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

27.422,54 EUR

157,60 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 13.200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 21.970,14 EUR, čo
je 166,44 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 859,63
EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 728,48 EUR, príjem
z prenajatých budov – bytovky v sume 20.376,51 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky:
Z rozpočtovaných 4.200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5.452,40 EUR, čo je
129,82 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
17.000,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

15.951,54 EUR

93,83 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 17.000,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
15.951,54 EUR, čo predstavuje 93,83 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 38.452,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 36.074,94
EUR, čo predstavuje 93,82 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR NZ, oddelenie AOTP
ÚPSVaR NZ, oddelenie AOTP
ÚPSVaR NZ, oddelenie AOTP
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Environmentálny fond
Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
stavebný poriadok
Nitriansky samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
cestná doprava
ÚPSVaR NZ, odbor sociálnych vecí
Okresný úrad NZ, odbor životného
prostredia
Okresný úrad NZ, organizačný odbor

Suma v EUR

Účel
Služby zamestnanosti – § 52a,
253,31
dobrovoľnícka práca
Služby zamestnanosti – § 60,
5.545,48
chránená dielňa
Služby zamestnanosti - § 54,
8.957,28
projekt „Pracuj, zmeň svoj život“
1.500,00 Fond na podporu kultúry
818,67 Príspevok z Environmentálneho
fondu
1.699,32 Stavebný úrad
900,00 Podpora športu
500,00 Zatraktívnenie cykloturizmu
50,28 Doprava
298,79

Osobitný príjemca, rodinné
prídavky Musílková

110,57 Príspevok na životné prostredie
408,52 Register obyvateľov a adries
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Okresný úrad Nitra, odbor školstva
ÚPSVaR NZ, odbor sociálnych vecí
ÚPSVaR NZ, odbor sociálnych vecí

Okresný úrad NZ, organizačný odbor
Štatistický úrad SR

1.392,00 Výchova a vzdelávanie MŠ
Dotácia na podporu výchovu MŠ
33,20
– hmotná núdza
Dotácia na podporu výchovy k
1.567,20 stravovacím návykom dieťaťa v
MŠ
633,33 Voľby do NR SR
Sčítanie obyvateľov, domov a
2.736,00
bytov

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID-19:
Poskytovateľ
Okresný úrad NZ
Okresný úrad NZ
ÚPSVaR NZ

Suma v EUR
Účel
882,48 COVID-19
Celoplošné testovanie na COVID697,89
19
Refundácia mzdových nákladov
7.090,62
MŠ a MŠ ŠJ

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID-19:
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky poskytoval finančný príspevok na
úhradu mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo odstránením ich následkov
v rámci projektu „Podpora a udržania zamestnanosti v materských školách“ za obdobie
od 13.03.2020 do 30.06.2020 na celkový počet podporených miest 4 vo výške 7.090,62
EUR.
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
16.000,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

16.500,00 EUR

103,13 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 16.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v
sume 16.500,00 EUR, čo predstavuje 103,13 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 1.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1.500,00 EUR, čo
predstavuje 150,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 15.000,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % plnenie.
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Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Výkonná agentúra pre inovácie a siete

Suma v
EUR
15.000,00

Účel
Vybudovanie verejnej siete WiFi4EU

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
103.741,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

106.538,58 EUR

102,70 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 103.741,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 106.538,58 EUR, čo predstavuje 102,70 % plnenie.
Príjmové finančné operácie zahŕňajú zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov
v sume 51.963,56 EUR a prijatú zábezpeku na nájomné byty a na stravné pre deti v MŠ v sume
1.224,00 EUR
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 17.741,00 EUR schválená obecným
zastupiteľstvom dňa 12.10.2020 uznesením č 37/2020.

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
612.793,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

411.864,92 EUR

67,21 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 612.793,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 411.864,92 EUR, čo predstavuje 67,21 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
491.293,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

381.357,34 EUR

77,62 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 491.293,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 381.357,34 EUR, čo predstavuje 77,62 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 222.157,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
171.494,03 EUR, čo je 77,19 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného
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úradu, materskej školy, školskej jedálne, chránenej dielne, miestneho cintorína, Spoločného
stavebného úradu, opatrovateľskej služby.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 74.158,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
64.458,10 EUR, čo je 86,92 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 174.478,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume134.128,22 EUR, čo je 76,87 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk
OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,
nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 16.500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
7.614,07 EUR, čo predstavuje 46,15 % čerpanie. Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020
ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19. Dotácie boli krátené o 53,85 % v sume 8.885,93
EUR, 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 4.000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
3.662,92 EUR, čo predstavuje 91,57 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
108.500,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

21.650,47 EUR

19,95 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 108.500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 21.650,47 EUR, čo predstavuje 19,95 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup špeciálnych zariadení, techniky – WiFi4EU
Z rozpočtovaných 15.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume
15.000,00EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie na vybudovanie verejnej siete WiFi4EU.
b) Nákup automobilov – VW Transportér
Z rozpočtovaných 5.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 4.950,00 EUR,
čo predstavuje 99,00 % čerpanie.
c) Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 501,00 EUR, čo
predstavuje 100,20 % čerpanie.
d) Projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 20.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
e) Realizácia nových stavieb – oddychová zóna
Z rozpočtovaných 68.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1.199,47 EUR,
čo predstavuje 1,76 % čerpanie.
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3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
13.000,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

8.857,11 EUR

68,13 %

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 13.000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 8.857,11 EUR, čo predstavuje 68,13 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 13.000,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 8.857,11 EUR, čo predstavuje
68,13 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet – prebytok
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet – schodok
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku HČ
Vylúčenie z prebytku 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 HČ
Vylúčenie z prebytku PČ
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
515.010,77
381.357,34
133.653,43
16.500,00
21.650,47
-5.150,47
128.502,96
12.452,87
0,00
116.050,09
106.538,58
8.857,11
97.681,47
638.049,35
411.864,92
226.184,43
12.452,87
0,00
213.731,56

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19.
Prebytok rozpočtu v sume 128.502,96 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, t.j. v sume 116.050,09 EUR obecné zastupiteľstvo schvaľuje
použiť na:
- tvorbu rezervného fondu v sume 116.050,09 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
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na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 12.452,87 EUR, a to na :
- prenesený výkon štátnej správy – sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 v sume
2.736,00 EUR
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v MŠ v sume 460,80 EUR
- ÚPSVaR Nové Zámky, služby zamestnanosti v sume 8.957,28 EUR
- ÚPSVaR Nové Zámky, osobitný príjemca, prídavky na dieťa v sume 298,79 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 97.681,47 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo schvaľuje použiť na bežné výdavky
15.681,47 EUR a na kapitálové výdavky:
- projektová dokumentácia kanalizácie obce 18.000,00 EUR
- úprava cestných komunikácií
20.000,00 EUR
- nákup pozemkov
20.000,00 EUR
- realizácia projektu „Oddychová zóna“
20.000,00 EUR
- navýšenie rekonštrukcie verejného osvetlenia 4.000,00 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
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
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
1.312,80
3.956,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.269,47

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 ZMOS.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravné lístky
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
2.066,93
1.510,34

972,31

1.810,17
794,79
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR
1.697.674,93
1.530.203,95

KZ k 31.12.2020 v EUR
1.766.069,03
1.470.785,28

13.068,18
1.290.992,07
226.143,70
166.346,96

13.068,18
1.231.573,40
226.143,70
294.081,89

5,35
0,00
2.749,08
29.688,88
131.831,06
2.072,59
0,00
1.124,02

0,00
0,00
624,00
25.729,93
265.655,37
2.072,59
0,00
1.201,86

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
1.697.674,93
1.766.069,03
997.677,68
1.031.103,11
223.468,27
0,00
774.209,41
403.240,02

223.468,27
0,00
807.634,84
419.174,03

0,00
0,00
381.957,28
20.358,34
924,40
296.757,23

0,00
0,00
373.805,67
27.627,36
17.741,00
315.791,89
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Druh záväzku
Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- záväzky – prijaté zábezpeky
- záväzky zo SF
- ostatné záväzky
- návratná finančná výpomoc
Záväzky spolu k 31.12.2020

Záväzky celkom k
31.12.2020 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

2.771,33
13.890,94
8.902,00
2.063,09
0,00
0,00
356.448,65
16.080,00
794,79
482,23
17.741,00
419.174,03

z toho po
lehote
splatnosti

2.771,33
13.890,94
8.902,00
0,00
0,00
0,00
356.448,65
16.080,00
794,79
482,23
17.741,00
419.174,03

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Prima banka
Slovensko a.s.
ŠFRB

Ministerstvo
financií
Slovenskej
republiky

Účel

Stavba
obecného
úradu
Kúpa
bytového
domu
Návratná
finančná
výpomoc

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná
splátka
istiny
za rok
2020

Ročná
splátka
úrokov
za rok
2020

Zostatok
úveru
(istiny) k
31.12.2020

Rok
splatnosti

149.402,00

883,62

40,78

0,00

2020

382.030,00

7.932,70

3.659,18

356.448,65

2057

17.741,00

0,00

0,00

17.741,00

2027

Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/0848 na
základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva na zabezpečenie samosprávnej činnosti dôvodu
pandémie COVID-19. Úver je s dobou splatnosti do r. 2027, splátky istiny sú ročné.
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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k
31.12.2019
Z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce 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
- 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
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**
Zostatok istiny k
31.12.2020**
17.741,00 EUR

Skutočné bežné príjmy k
31.12.2019*
488.804,60 EUR

Suma v EUR
488.804,60
488.804,60
488.804,60
374.189,65

17.741,00

356.448,65
374.189,65
356.448,65

356.448,65
17.741,00
§ 17 ods.6 písm. a)
3,63 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k
31.12.2019
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2019
Bežné príjmy obce upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
Spolu bežné príjmy obce 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

Suma v EUR
488.804,60
488.804,60
488.804,60

1.570,46
8.331,48

500,00

10.401,94
478.402,66
8.857,11
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splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**
Suma ročných splátok
vrátane úhrady výnosov za
rok 2020**
8.857,11 EUR

924,40
7.932,71

8.857,11

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

478.402,66 EUR

1,85 %

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. 7/2009 v znení VZN č. 5/2015. na
poskytnutie finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce Obid na podporu kultúry, športu,
všeobecne prospešných a verejnoprospešných účelov podnikania a zamestnanosti na území obce
Obid.
Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia
COVID-19. Dotácie boli krátené o 62,75 %, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií
v neziskovom sektore.
Príjemca dotácie a účelové určenie
dotácie
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1Obidský citarový súbor – Ebedi
citerazenekar – bežné výdavky
Klub dôchodcov Obid – bežné výdavky
SZZ ZO 12-23 Obid Vinohradnícky spolok
– bežné výdavky
ZMRŠ pri MŠ Obid – bežné výdavky
Vegyeskórus EBED – bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2675,00 EUR

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3675,00 EUR

730,00 EUR
270,00 EUR

730,00 EUR
270,00 EUR

0,00 EUR
0,00 EUR

1.050,00 EUR
1.000,00 EUR

-40,00 EUR

1.050,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR 1.000,00 EUR

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 7/2009
v znení VZN č. 5/2015. na poskytnutie finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce Obid
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na podporu kultúry, športu, všeobecne prospešných a verejnoprospešných účelov podnikania a
zamestnanosti na území obce Obid.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonávala podnikateľskú činnosť.

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:
Obec nie je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie v jej pôsobnosti.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie v jej pôsobnosti.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založené organizácie s právnou subjektivitou.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

ÚPSVaR NZ, oddelenie BV – Služby
AOTP
zamestnanosti – § 52a,
dobrovoľnícka práca
ÚPSVaR NZ, oddelenie BV – Služby
AOTP
zamestnanosti – § 60,
chránená dielňa
ÚPSVaR NZ, oddelenie BV – Služby
AOTP
zamestnanosti - § 54,
projekt „Pracuj, zmeň svoj
život“
Fond
na
podporu BV – Fond na podporu
kultúry národnostných kultúry
menšín
Environmentálny fond
BV – Príspevok z
Environmentálneho fondu
Ministerstvo dopravy a BV – Stavebný úrad
výstavby SR, stavebný
poriadok
Ministerstvo dopravy a BV – Cestná doprava
výstavby SR, cestná
doprava
ÚPSVaR NZ, odbor
Osobitný príjemca,
sociálnych vecí
rodinné prídavky
Musílková
Okresný úrad NZ,
BV – Príspevok na životné
odbor životného
prostredie
prostredia
Okresný úrad NZ,
BV – Register obyvateľov
organizačný odbor
a adries
Okresný úrad Nitra, BV – Výchova
odbor školstva
a vzdelávanie MŠ
ÚPSVaR NZ, odbor BV – Dotácia na podporu
sociálnych vecí
výchovu MŠ – HN
ÚPSVaR NZ, odbor BV – Dotácia na podporu
sociálnych vecí
výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa v MŠ
Okresný úrad NZ, BV – Voľby do NR SR
organizačný odbor
Štatistický úrad SR
BV – Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov
Okresný úrad NZ
BV – COVID-19
Okresný úrad NZ
BV – Celoplošné
testovanie na COVID-19
ÚPSVaR NZ
BV – Refundácia
mzdových nákladov MŠ a
MŠ ŠJ

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-3-

-4-

-5-

253,31 €

253,31 €

0,00 €

5.545,48 €

5.545,48 €

0,00 €

8.957,28 €

0,00 €

8.957,28 €

1.500,00 €

1.500,00 €

0,00 €

818,67 €

818,67 €

0,00 €

1.699,32 €

1.699,32 €

0,00 €

50,28 €

50,28 €

0,00 €

298,79 €

0,00 €

298,79 €

110,57 €

110,57 €

0,00 €

408,52 €

408,52 €

0,00 €

1.392,00 €

1.392,00 €

0,00 €

33,20 €

33,20 €

0,00 €

1.567,20 €

1.106,40 €

460,80 €

633,33 €

633,033 €

0,00 €

2.736,00 €

0,00 €

2.736,00 €

882,48 €

882,48 €

0,00 €

697,89 €

697,89 €

0,00 €

7.090,62 €

7.090,62 €

0,00 €
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Štúrovo

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1.699,32 €

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

1.699,32 €

0,00 €

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

-2-

Nitriansky

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

1.400,00 €

1.400,00 €

0,00 €

12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec na rok 2020 zostavovala a predkladala rozpočet obce bez programovej štruktúry.

13. Uznesenia:
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2020.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku celkového hospodárenia 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 na tvorbu rezervného
fondu vo výške 116.050,09 EUR.
4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rozdielu finančných operácií v sume 97.681,47
EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na bežné
výdavky a na kapitálové výdavky. Zároveň schvaľuje zmeny v rozpočte nasledovne:
a) zvýšenie príjmov na účte 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 97.681,47
EUR
b) zvýšiť bežné výdavky 15.681,47 EUR
c) zvýšiť kapitálové výdavky na nasledovné investície:
-

projektová dokumentácia kanalizácie obce
úprava cestných komunikácií
nákup pozemkov
realizácia projektu „Oddychová zóna“
navýšenie rekonštrukcie verejného osvetlenia

18.000,00 EUR
20.000,00 EUR
20.000,00 EUR
20.000,00 EUR
4.000,00 EUR
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