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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce/rozpočtovej organizácie/príspevkovej organizácie na rok 2020 bol schválený
obecným/mestským zastupiteľstvom dňa 5.12.2019 uznesením č. 20/2019.

Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa
- druhá zmena schválená dňa
- tretia zmena schválená dňa
- štvrtá zmena schválená dňa

30.4.2020
31.6.2020
30.9.2020
11.12.2020

uznesením č. 14/2020
uznesením č. 22/2020
uznesením č. 28/2020
uznesením č. 40/2020

Rozpočet obce k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Schválený
rozpočet
376 050,00

Rozpočet
po poslednej
zmene
493 325,66

376 050,00
0,00
0,00

428 640,86
8 611,50
56 073,30

376 050,00

475 449,32

374 050,00
2 000,00
0,00

401 869,49
73 579,83
0,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
493 325,66

Skutočnosť k 31.12.2020

plnenie

449 448,70

91,11%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 493 325,66 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 449 448,70 EUR, čo predstavuje 91,11 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
428 640,86

Skutočnosť k 31.12.2020

plnenie

412 832,93

96,31%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 428 640,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
412 832,93 EUR, čo predstavuje 96,31 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
351 278,00

Skutočnosť k 31.12.2020

plnenie

338 353,38

96,32 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 317 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 305 741,56 EUR, čo predstavuje
plnenie na 96,45 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 14 749,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 13 903,88 EUR, čo
predstavuje plnenie na 94,27%. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 247,28 EUR, dane zo
stavieb boli v sume 9 492,38 EUR a dane z bytov boli v sume 164,22 EUR.

Daň za psa
Z rozpočtovaných 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 610,00 EUR, čo predstavuje
87,14 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 18 829,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 18 097,94 EUR , čo
predstavuje 96,12 %.

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
18 107,00

Skutočnosť k 31.12.2020

plnenie

16 968,16

93,71 %
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 169,67 EUR, čo
predstavuje 77,98 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov.
Administratívne poplatky, poplatky za školské zariadenia, školskú jedáleň a iné poplatky
a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 16 674,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 15 798,49 EUR, čo
predstavuje 94,75 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
7 057,00

Skutočnosť k 31.12.2020

plnenie

6 574,60

93,16 %

Príjmy z dobropisov, vratiek a odvody z hazardných hier
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov ako sú napr. príjmy z dobropisov a odvody
z hazardných hier 7 057,00 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 6 574,60 EUR, čo
predstavuje 93,16 % plnenie.

d) Prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
52 198,86

Skutočnosť k 31.12.2020

plnenie

50 936,79

97,58 %

Z rozpočtovaných grantov a transferov 52 198,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo
výške 50 936,79 EUR, čo predstavuje 97,58% plnenie.
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Okresný úrad- odbor školstva

1 860,00 Materská škola

Ministerstvo dopravy, výstavby
a reg. Rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a reg. Rozvoja SR
Ministerstvo vnútra SR
OÚ- Životného prostredia

1 283,25 Stavebný úrad

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

1 101,46
21,20
2 239,20
3 000,00

Štatistický úrad SR

37,97 Stavebný úrad – úsek dopravy
290,07 Regob
83,51 Životné prostredie
Voľby
Register adries
Dotácia na stravu zdarma
Dotácia DHZ – na materiálno
technické zabezpečenie
2 188,00 Sčítanie domov, bytov
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Európsky sociálny fond /ÚPSVaR

14 297,57 Mzdy MŠ , udržanie zamest.
súvisiace s pandémiou COVID
Slovenský futbalový zväz
10 000,00 Zavlažovanie ihriska
Ministerstvo vnútra SR
5 411,32 Refundácia za testovanie
COVID
Ministerstvo ŽP
3 670,80 Rekonštrukcia MŠ , doplatok žiadosť o platbu č.2
Enviromentálny fond
4 952,44 Zo štátneho účelového fondu
Nadácia TA3
500,00 Dotácia
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
8 611,50

Skutočnosť k 31.12.2020

plnenie

8 611,50

100,00%

Kapitálové príjmy
Z rozpočtovaných 8 611,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 8 611,50 EUR, čo
predstavuje 100,00% plnenie. Suma 8 611,50 EUR .
Prijaté kapitálové granty a transfery
Kapitálový transfer

Suma v EUR

Ministerstvo životného prostredia

Účel

8 611,50 Rekonštrukcia MŠ, žiadosť
o platbu č.2

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
56 073,30

Skutočnosť k 31.12.2020

plnenie

28 004,27

49,94%

Z rozpočtovaných finančných príjmov 56 073,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
28 004,27 EUR, čo predstavuje 1904,3 EUR nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roku,
9 230,97 čerpanie prostriedkov rezervného fondu, 16 869,00 EUR návratná finančná výpomoc
z MF súvisiaca s poklesom príjmov z dôvodu pandémie COVID .
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
475 449,32

Skutočnosť k 31.12.2020

čerpanie

383 292,57

80,62 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 475 449,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 383 292,57 EUR, čo predstavuje 80,62% čerpanie.

1) Bežné výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
401 869,49

Skutočnosť k 31.12.2020

čerpanie

344 777,06

85,79 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 401 869,49 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 344 777,06 EUR, čo predstavuje 85,79 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 145 649,10 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
139 863,23 EUR, čo je 96,03 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného
úradu, materskej školy, a školskej jedálne.
Poistné a príspevky do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 54 789,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
50 398,95 EUR, čo je 91,98% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 180 075,87 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
133 966,79 EUR, čo je 74,39 % 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 21 355,22 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
20 548,09 EUR, čo predstavuje 96,22 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
prostriedkami.
Obec v roku 2020 nesplácala úroky z úveru.
Obec v roku 2020 prijala poskytnutú návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií
v sume 16 869 EUR. V zmysle zmluvy sa Obec zaviazala, že poskytnuté peňažné prostriedky
bude splácať ročnými splátkami až od roku 2024 .
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2) Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
73 579,83

Skutočnosť k 31.12.2020

čerpanie

38 515,51

52,35%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 73 579,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 38 515,51EUR, čo predstavuje 52,35% čerpanie.
Položky čerpania kapitálového rozpočtu:
a) Obec nákup pozemkov 611,34 EUR
b) Zakúpenie budovy COOP Jednota II. Podlažie 20 000,00 EUR
c) Zavlažovanie ihriska 13 848,17 EUR
d) PVC okná – Hasičská zbrojnica 4 056,00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu

412 832,93

z toho : bežné príjmy obce

412 832,93

Bežné výdavky spolu

344 777,06

z toho : bežné výdavky obce

344 777,06

68 055,87
8 611,50

Bežný rozpočet

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

8 611,50

Kapitálové výdavky spolu

38 515,51

z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

38 515,51

-

-29 904,01
38 151,86

Úprava prebytku (zostatok fin.prostriedkov ÚPSVaR 712,80
+ zostatok na účte ŠJ 1 479,35)

-2 192,15

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

35 959,71

Príjmy z finančných operácií

28 004,27

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku (ÚPSVaR + ŠJ)
Upravené hospodárenie obce

0,00

28 004,27
449 448,70
383 292,57
66 156,13
-

2 192,15

63 963 ,98
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Prebytok rozpočtu v sume 38 151,86 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 v sume 2 192,15 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške
35 959,71 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
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 712,80. EUR, a to na :
- stravovanie - ÚPSVaR v sume 712,80 EUR
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania podľa ustanovenia §140-141 zákona
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v sume 1 479,35 EUR (zostatok na bankovom účte ŠJ)
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 28 004,27 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
28 004,27 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020
vo výške 63 963,98 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Čerpanie prostriedkov rezervného fondu
v roku 2020
FA 148/2020, Plastové okná
FA 177/2020 , závlahový systém ihrisko
Kúpna zmluvy – budova COOP

KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
44 070,14

2 251,80
3 848,17
3 131,00
34 839,17
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu

Suma v EUR
131,39
1148,01

- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

1151,27
128,13

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.20 v EUR

Majetok spolu

1 363 389,31

1 395 787,95

Neobežný majetok spolu

1 306 383,32

1 284 009,39

1 672,00

760,00

1 152 402,41

1 130 940,48

152 308,91

152 308,91

54 897,84

111 233,74

108,44

11,49

50,98

2 213,84

Dlhodobé pohľadávky

2 702,66

2 338,50

Krátkodobé pohľadávky

5 086,14

4 472,15

46 949,62

102 197,76

2 108,15

544,82

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

1 363 389,31

1 395 787,95

493 159,08

509 522,49

Výsledok hospodárenia

19 280,95

20 227,41

Záväzky

20 212,52

36 545,19

400,00

670,00

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

712,80
140,81

128,13

18 770,51

18 165,26

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

16 869,00
850 017,71

849 720,27

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) štátnym fondom, subjekty mimo verejnej správy
c) 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.
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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-

OÚ – odbor školstva

Materská škola

1 860,00

1 860,00

0

MDVa Reg.rozvoja

Stavebný úrad

1 283,25

1 283,25

0

MDVa Reg.rozvoja

Stavebný úrad – úsek dopravy

37,97

37,97

0

OÚ Život. prostredia

Prenesený výkon ŠS ŽP

83,51

83,51

0

MV SR

Regob

290,07

290,07

0

MV SR

Register adries

21,20

21,20

0

MV SR

Voľby

1 101,46

1 101,46

0

ÚPSVaR

Podpora výchovy k stravovacím

2 239,20

1 526,40

712,80

návykom dieťaťa - predškoláci

Štatistický úrad SR

Sčítanie SODB

2 188,00

2 188,00

0

MV SR

Refundácia nákladov - Testovanie

5 411,32

5 411,32

0

3 670,80

3 670,80

0

14 297,57

14 297,57

0

4 952,44

4 952,44

0

37 436,79

36 723,99

712,80

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

3 000,00

3 000,00

0

10 000,00

10 000,00

0

na COVID

Ministerstvo ŽP

Rekonštrukcia MŠ – doplatok „Žiadosť
o platbu č.2“

Európsky sociálny

Mzdy MŠ – udržanie zamestnanosti

fond

v súvislosti s pandémiou COVID

Enviromentálny

Príspevok na základe hodnotenia

fond

odpadového hospodárenia obce

Spolu

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

b) Finančné usporiadanie voči subjektom mimo verejnej správy:
Poskytovateľ

-1-

Dobrovoľná PO SR

Účelové určenie

-2 Materiálno technické zabezpečenie

-5-

DHZ Zbyňov

SFZ

Zavlažovanie ihriska
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Nadácia TA3

Dotácia

Spolu

500,00

500,00

13 500,00

13 500,00

0

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

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC:
Poskytovateľ

Účelové určenie

-1-

-2 -

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

0

0

0

0

0

0

Spolu :

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
Obec v roku 2020 prijala poskytnutú návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií
v sume 16 869 EUR. V zmysle zmluvy sa Obec zaviazala, že poskytnuté peňažné prostriedky
bude splácať ročnými splátkami až od roku 2024 .

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

MFSR

Účel

Výpadok
podielových
daní

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

16 869,00

0,00

0,00

16 869,00

Rok
splatnosti

2027

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
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a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

371 811,65

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 návratných finančných výpomocí
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
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020**

371 811,65
0,00
371 811,65
16 869,00
16 869,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 869,00

Zostatok istiny k 31.12.2020**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. a)

16 869,00

371 811,65

4,54%

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

371 811,65

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

371 811,65
0,00
371 811,65

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- Nadácia spoločne pre región
- účelovo určené peňažné dary
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
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

3 585,77
3 815,54
456,48
4 750,00
12 607,79
359 203,86

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

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

0,00

359 203,86

0,00 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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9. Návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2020.

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
rezervného fondu vo výške 63 963,98 EUR.

na tvorbu

V Zbyňove, dňa ..................
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