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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 prebytkový a kapitálový rozpočet ako  schodkový. Schodok 

kapitálového rozpočtu bol vyrovnaný príjmovými finančnými operáciami – úverom. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 97/12-

2019. 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 17.02.2020 uznesením č. 6/02-2020 

- druhá zmena schválená dňa 08.06.2020 uznesením č. 33/06-2020 

- tretia zmena schválená dňa 11.12.2020  uznesením č. 85/12-2020 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020 

 

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom                        94 060 301 602 

z toho :   

Bežné príjmy                          86 060                          98 479 

Kapitálové príjmy                                                      148 036 

Finančné príjmy 8 000                                                55 087 

   

Výdavky celkom                       94 060 301 602 

z toho :   

Bežné výdavky 86 060 101 879 

Kapitálové výdavky 8 000 51 910 

Finančné výdavky  147 813 

   

Rozpočtové hospodárenie obce                       94 060         301 602 

 

 

 



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

301 602 302 850,49 100,41% 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 301 602 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

302 850,49 €, čo predstavuje  100,41 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

98 479 100 607,52 102,16% 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 98 479€ bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume   

100 607,52€, čo predstavuje  102,16% plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

77 874 78 252,63 100,49 % 

 

Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 61200 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 61 424 €, čo predstavuje plnenie 

na  100,37 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 12 210 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 12 318,86 € čo 

predstavuje plnenie na 100,89 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 837,81€, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 3 468,83€ a príjmy dane z bytov boli v sume 12,22€.  

K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume. 410,92€. 

 

Daň za psa – z rozpočtovaných 450 € skutočný príjem bol 515 €, čo predstavuje 114,44% 

plnenie. 

Pohľadávky na dani  za psa 35 € k 31.12.2020. 

Pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 210,66€. 

 

b) nedaňové príjmy bežného rozpočtu:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

                12 437 14 186,90 114,07% 



 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 2 106 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 092,01€, čo je 99,33% 

plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0 €, príjem z prenajatých 

pozemkov v sume  1937,13€ a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 

154,88€. 

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 5 400 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7 163,38€, čo je 132,65 

% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z ostatných  poplatkov 560,-€ /overenie 

podpisov, rybárske lístky, cintorínske a pod/, za predaj výrobkov tovarov a služieb príjem  

683,99€ /predaj kuka nádob, vydanie potvrdení, hlásenie rozhlasom a pod./, za odber 

podzemnej vody 5 919,39 €. 

 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

4 931 4 931,51 100,01 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 931 € bol skutočný príjem vo výške 4 931,51 

€, čo predstavu  100,01% plnenie.  

Iné nedaňové príjmy tvorili rozpočtované príjmy z dobropisov - za elektrickú energiu, 

z vratiek zo sociálnej poisťovne a náhrada z poistného plnenia za škody spôsobené záplavami.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 8 168 € bol skutočný príjem vo výške 8167,99€, čo 

predstavuje 100% plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MV SR       2 407,58 Činnosť matriky 

MV SR            21,20 Register adries 

MV SR       1 714,17 Voľby do NR SR 

MV SR            89,10 Register obyvateľstva 

MV SR            79,99 Obhospodarovanie skladu CO 

MV SR       1 383,95 Požiarna ochrana 

MV SR        1 472,00 Sčítanie obyvateľov, domov,byt 

MV SR           200,00 Dotácia na testovanie Covid 19 

VÚC        800,00 Kultúrny dom – stoly 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

 

 



 

 

2. Kapitálové príjmy:   /nedaňové / 

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

                 223 222,60 99,82% 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 223 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

222,60€, čo predstavuje  99,82% plnenie. Kapitálový príjem bol z predaja pozemku parcela č. 

422/1 ostatná plocha výmera 2144 m2 vedené na LV č 434. 

 

Granty a transfery 

V roku 2020 bol prijatý kapitálový transfér 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Pôdohospodárska platobná agentúra    147 812,76 Na rekonštrukciu komunitného 

  centra budova č. s. 121 

   

   Grant bol poskytnutý v zmysle zmluvy z prostriedkov ŠR 36 953,19€, z prostriedkov   

   EÚ 110 859,57€ z programu Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 na projekt 

   s názvom „Rekonštrukcia nevyužívanej budovy v obci Rykynčice“. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

55 087 54 207,61 98,40% 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 55 087 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 54 207,61€, čo predstavuje  98,40% plnenie.  

Príjmovú finančnú operáciu tvoril prevod z rezervného fondu vo výške 2 400,00€ a bol 

použitý v bežných výdavkoch na odstránenie škôd po povodni v sume 560,70€, nákup kamier 

do obce 960,40€ a v kapitálových výdavkoch na verejné obstaranie projektu na rekonštrukciu 

cesty 700,00€, na sanitu v komunitnom centre 178,90€. 

Sumu 51 807,61€ tvorí príjem z bankových úverov. 

 

 

4. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 

 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

52 687 51 807,61 98,33% 

 



V roku 2020 obec čerpala dlhodobý úver vo výške 7 090,40€, z toho 6 090,40€ na kapitálové 

výdavky použité na rekonštrukciu komunitného centra – obecná budova č.s. 121  a 1 000,00€ 

na bežné výdavky na nákup stolov do kultúrneho domu. 

Krátkodobý úver vo výške 44 717,21€ bol prijatý na predfinancovanie realizácie projektu 

z PPA na rekonštrukciu komunitného centra -  obecnej budovy č. s. 121.   

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 
 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

301 602 301 582,08 99,99% 

   

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 301 602 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 

v sume 301 582,08€, čo predstavuje  99,99% čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

101 879 101 860,21 99,98% 

   

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov  101 879 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 v sume 

101 860,21€, čo predstavuje  99,98 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 33 515 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 

33 515,65€, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 13 543 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

13 537,83€, čo je  99,96% čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 52 319 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

52 316,35€, čo je 99,99 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako 

sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,  ostatné tovary 

a služby. V roku 2020 boli zvýšené výdavky na úseku kultúry údržba a opravy v sume 

4 779,12€. Tieto výdavky sa týkali komunitného centra na odstránenie škôd spôsobených 

povodňou v mesiaci  jún. /zatopená kotolňa, zničené nádvorie, okapový chodník okolo 

budovy. 

 



Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 1 278 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 277,54€, 

čo predstavuje 99,96% čerpanie. Bežné transfery tvorili členské príspevky a výdavky  pre 

spoločnú úradovňu. 

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

finančnými výpomocami v sume 1 212,84 €,  rozpočet 1 224 €, percento plnenia  98,21%,  

z toho úroky z úverov činia 988,86€, rozpočet 1000 €. 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

51 910 51 909,11 100  % 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 51 910 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 51 909,11€, čo predstavuje  100% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Rekonštrukcia nevyužívanej obecnej budovy č. s. 121 /bývalý školsky byt/ 

Celkové výdavky na rekonštrukciu komunitného centra t. j. nevyužívanej obecnej budovy 

č.s.121 v roku 2020 činili 51 209,11€, rozpočet 51 210 € bol splnený na 100%. 

Uvedené výdavky sa hradili z krátkodobého úveru v sume 44 717,21€, dlhodobého úveru 

6 090,00€, RF  178,90€ a z obecných prostriedkov získaných za predaj pozemku 222,60€. 

    Krátkodobý úver  sa čerpal vo výške 44 717,21€  na rekonštrukciu obecnej budovy č. s.   

    121. Krátkodobý úver bol prijatý na  predfinancovanie realizácie projektu   z     

    Pôdohospodárskej platobnej agentúry na  rekonštrukciu nevyužívanej obecnej budovy  

    č. s  121 /bývalý školský byt/.   

    Krátkodobý úver bol splatený splátkou 44 717,21€ z PPA v mesiaci júni. 

    Z dlhodobého úveru v sume  6 090,40€ sa hradili výdavky na rekonštrukciu obecnej  

    budovy č s.  121, ktoré neboli zahrnuté  v projekte,  ako 2.splátka projektovej  

dokumentácie v sume 3 300,00€, stavebné práce –výstavba komína, podbíjanie  

podhľadov.  

    Z obecných zdrojov sa hradila sanita, a to z prostriedkov RF 178,90 € a z prostriedkov za   

    predaj obecného pozemku suma 222,60€. 

 

V roku 2020 obec čerpala dlhodobý úver vo výške 7 090,40 € z toho  na kapitálové výdavky 

6 090,40€  na rekonštrukciu komunitného centra č.s.121, na  bežné výdavky suma 1 000€  na 

nákup stolov do kultúrneho domu. 

 

b/ Verejné obstarávanie na  zhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu    

miestnej komunikácie 

     v sume 700 € uhradené z rezervného fondu. 

 

 



3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

147 813 147 812,76 100 % 

  

 

 V roku 2020 sa splatila istina v sume 147 812,76€ z krátkodobého úveru čerpaného na 

predfinancovanie rekonštrukcie nevyužívanej obecnej budovy č. s. 121  /po 

rekonštrukcii využívaná ako komunitné centrum/.  

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

       

   
Hospodárenie obce  

 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu                                        100 607,52 

  

  

Bežné výdavky spolu                                         101 860,21 

  

  

Bežný rozpočet                                        -1 252,69 

Kapitálové  príjmy spolu                                       148 035,36 

  

  

Kapitálové  výdavky spolu                                          51 909,11 

  

  

Kapitálový rozpočet                                         96 126,25 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                                        94 873,56 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku   

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                                      94 873,56 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov                                         54 207,61 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov                                       147 812,76 

Rozdiel finančných operácií                                      -93 605,15 
PRÍJMY SPOLU                                          302 850,49 

VÝDAVKY SPOLU                                        301 582,08                             

Hospodárenie obce                                           1 268,41 
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku  

Upravené hospodárenie obce                                         1 268,41 

 



Prebytok rozpočtu v sume 94 873,56 €  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 :  

  

- vysporiadanie finančných operácií 93 605,15 € 

- tvorbu rezervného fondu 1 268,41 €  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu v roku 2021 vo výške 

1 268,41€. 

 

5.Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 

 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  183,10 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

                                                       

                                                     2 270,87                                                                                                                  

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.54/09-2020 zo dňa 2.9.2020  na  

Bežné výdavky: 

 – nákup vonkajších kamier                     960,40 

 - odstránenie povodňových škôd            560,70 

Kapitalové výdavky: 

  -na verejné obstarávanie projektu 

    rekonštrukcia miestnej komunikácie   700,00 

- na rekonštrukciu komun. centra  178,90 

                                                     2 400,00 

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2020                                                          53,97 

 

               Mimoriadne opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel boli prijaté zákonom 

č. 67/2020 Z. z o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti 

so šírením nebezpečnej  nákazlivej ľudskej choroby COVOD 19. 

               Podľa paragrafu 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 obec počas obdobia pandémie až 

do 31.12.2021 na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva  môže použiť na úhradu 

bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje 

financovania.  

 

Čerpanie rezervného fondu na bežné výdavky bolo schválené obecným zastupiteľstvom 

dňa 2.9.2020 uznesenie číslo 54/09-2020. 

 

 

 



Sociálny fond /účet 472/ 

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 512,55 

Prírastky - povinný prídel -       1 %                                                                       374,32                                               

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                     150,60 

               - regeneráciu PS, dopravu                                                                  

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky- vianočný príspevok                                                                                                  200,00 

KZ k 31.12.2020                                                  536,27 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020 EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 831 785,74 861 260,84 

Neobežný majetok spolu 825 418,10 854 317,23 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 751 612,10 780 571,23 
Dlhodobý finančný majetok                            73 746,00                        73 746,00 

Obežný majetok spolu 6 159,35                              6 725,45                      
z toho :   
Zásoby 588,00                            441,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  2 532,83 4 425,80 
Finančné účty  3 038,52 1 858,65 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  208,29 218,16 

 

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 831 785,74 861 260,84 

Vlastné imanie  482 192,55 477 461,91 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  1 748,39 1 748,39 
Fondy   



Hospodársky výsledok spolu 480 444,16 475 713,52 
Z toho:   
HV minulých rokov 472 211,27 480 444,16 
HV za bežné obdobie  3 232,89                  -4 730,64 

Záväzky 129 831,57 32 970,55 
z toho :   
Rezervy                                 500,00                              500,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé záväzky 512,55                                 536,27 
Krátkodobé záväzky 5 779,57 4 899,98 
Bankové úvery a výpomoci 123 039,45 27 034,30 

Časové rozlíšenie 219 761,62 350 828,38 

 
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:  101 958,02 

- skutočné bežné príjmy obce  101 958,02 

-   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 101 958,02 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:  27  034,30 

- 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  

- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 27 034,30 

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 27 034,30 



Zostatok istiny k 31.12.2020 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

27 034,30 101 958,02 26,52% 

 

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

 

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 324,14 324,14  

- zamestnancom 2 569,55                 2 569,55  

- poisťovniam  1 622,54 1 622,54  

- daňovému úradu 383,75 383,75  

- štátnemu rozpočtu    

- bankám /dlhodobý úver/ 27 034,30 27 034,30  

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky             rezervy   

-                                         SF                  

500,00 

                           536,27 

500,00 

536,27 

 

Záväzky spolu k 31.12.2020                        32 970,55 32 970,55  

 

8. 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 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 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 

) 

 

 

- 5 - 

MVSR matrika 2 407,58 2 407,58 0 

MVSR Register adries             21,20 21,20 0 

MVSR  Register obyvateľstva            89,10 89,10 0 

MVSR Obhospodarovanie skladu CO            79,99 79,99 0 

MVSR Požiarna ochrana        1 383,95 1 383,95 0 

MVSR Voľby        1 714,17        1 714,17 0 



MVSR Covid 19 dotácia na testovanie           200,00          200,00 0 

MVSR Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 1 472,00 1472,00 0 

MVSR Rekonštrukcia komunitného centra    147 812,76 147 812,76 0 

 

Dotácia na  projekt rekonštrukciu nevyužívanej obecnej budovy č. s. 121 bola poskytnutá 

v zmysle zmluvy s PPA. /Pôdohodpodárska platobná agentúra/. 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

VÚC Banská Bystrica            800,00 800,00 0 

    

 

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

Obce Rykynčice nevykonáva podnikateľskú činnosť, preto nie sú súčasťou záverečného   účtu 

údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti. 

 

10. Hodnotenie plnenia programov obce 

Obec Rykynčice na základe uznesenia obecného zastupiteľstva  č. 48 zo 16.12.2013 

neuplatňuje programové rozpočtovanie. 

Záverečný účet neobsahuje hodnotenia programového členenia. 

 

11. Návrh uznesenia: 

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

účtu za rok 2020. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora z auditu účtovnej závierky za rok 

2020. 

 
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Rykynčice za rok 2020 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

 

d) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 1 268,41€. 

 

 

 


