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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. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  
Rozpočet obce Snežnica bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2019 uznesením 
č. 79/2019: 

- prvá  zmena  schválená dňa 21.02.2020 uznesením č. 86/2020 
- druhá zmena schválená dňa 31.03.2010 na základe Zásad hospodárenia s finančnými 

prostriedkami. Poslanci OZ zobrali 2. úpravu rozpočtu na vedomie dňa 14.04.2020 
- tretia zmena  schválená dňa 14.04.2020 uznesením č. 94/2020 
- štvrtá zmena  schválená dňa 30.06.2020 na základe Zásad hospodárenia s finančnými 

prostriedkami. Poslanci OZ zobrali 4. úpravu rozpočtu na vedomie dňa 08.09.2020 
- piata zmena schválená dňa 08.09.2020 uznesením č. 103/2020 
- šiesta zmena schválená dňa 15.12.2020 uznesením č. 114/2020 

 
 

Rozpočet obce k 31.12.2020 
 
 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Príjmy celkom 1.212.132,00 1.286.695,00 
z toho :   
Bežné príjmy 917.101,00 953.982,00 
Kapitálové príjmy 252.231,00 201.873,00 
Finančné príjmy 16.000,00 96.838,00 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 26.800,00 34.002,00 
Výdavky celkom 1.212.132,00 1.286.695,00 
z toho :   
Bežné výdavky 349.825,00 367.021,00 
Kapitálové výdavky 285.710,00 315.450,00 
Finančné výdavky 17.373,00 21.373,00 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 559.224,00 582.851,00 
Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 
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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 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1.286.695,00 1.279.654,65 99,45 % 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.286.695,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 
v sume 1.279.654,65 EUR, čo predstavuje  99,45 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

953.982,00 953.943,43 99,99 % 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 953.982,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 
953.943,43 EUR, čo predstavuje  99,99 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  
 
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

456.586,00 456.550,95 99,99 % 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky po poslednej úprave rozpočtu v sume 423.823,00 EUR 
z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 
423.827,85 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.  
V roku 2020 bola výška výnosu dane z príjmov ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia 
COVID 19 a bola krátená o 2,4 % čo predstavuje sumu 10.371 EUR. 
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 8.810,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 8.787,09 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 99,74 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2.879,29 EUR, 
príjmy dane zo stavieb boli v sume 5.879,24 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 28,56 EUR. 
Za predpis rozpočtového roku 2020 bolo zinkasovaných 8.787,09 EUR, za nedoplatky 
z minulých rokov 28,15 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností 
v sume 481,20 EUR z čoho najväčší podiel má jeden daňovník - PO v sume 383,44 €. 
 
Daň za psa  698,31 € 
Daň za užívanie verejného priestranstva 255,00 € 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 22.277,70 € 
Poplatok za rozvoj 705,00 € 
 
b) nedaňové príjmy:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

75.138,00 75.136,78 100,00 % 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 29.311,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 29.306,70 EUR, čo 
je 99,99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 
11,12 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 28.809,48 EUR, príjem 
z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 486,10 EUR. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 2.850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2.854,50 EUR, čo je 
100,16 % plnenie.  
Pokuty, penále a iné sankcie 
Z rozpočtovaných 316,00 EUR po úprave rozpočtu bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 
316,00 EUR čo predstavuje 100% plnenie. 
Iné poplatky a platby: 
Z rozpočtovaných 42.661,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 42.659,58 EUR, čo 
je 99,99 % plnenie. Príjem za relácie v miestnom rozhlase vo výške 172,00 EUR, príjem za 
opatrovateľskú službu vo výške 1021,00 EUR, za služby domu smútku vo výške 19,80 EUR, za 
predaj odpadových nádob 58,00 EU, za propagačné materiály obce a knihy – Dedinka spod 
Vretňa vo výške 5,00 EUR, za odber EE – refundácia vo výške 80,68 EUR.  
Poplatky za spotrebu vody a za stočné v podnikateľskej činnosti sú 39.963,10 EUR. Poplatky 
a platby za vypúšťanie odpadových vôd a za odber podzemnej vody v podnikateľskej činnosti sú 
1.350,00 EUR. 
 
c)  iné nedaňové príjmy:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

7.302,00 7.296,82 99,93 % 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 7.302,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 
7.296,82 EUR, čo predstavuje 99,93 % plnenie.  
Uvedený príjem predstavuje príjem z odvodov z hazardných hier iných podobných hier vo výške  
189,07 EUR, tuzemské bežné granty na úhradu výdavkov za právne služby, rozvoj obce 
a dotáciu pre DHZO vo výške 3.271,86 EUR. 
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vrátiek v sume 
3.837,00 EUR, skutočný príjem bol vo výške 3.835,89 EUR, čo predstavuje 99,97 % plnenie. 
 
d) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 414.956,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 
414.958,88 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Okresný úrad – odbor školstva 372.042,00 € Školstvo 
Okresný úrad - stavebný odbor  1.490,56 € Spoločný stavebný úrad 
Okresný úrad - odbor PD a CK 44,11 € Spoločný stavebný úrad 
Okresný úrad – odbor ŽP 97,00 € Spoločný stavebný úrad 
OkÚ Žilina 367,73 € Register obyvateľstva a register 

adries 
UPSVaR 20.374,80 € Dotácia na stravu v ZŠ s MŠ 
UPSVaR 132,80 € Dotácia na školské pomôcky detí 

v hmotnej núdzi 
UPSVaR 124,75 Rodinné prídavky  
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UPSVaR 5.251,52 € Dotácia na pracovníkov CHD 
UPSVaR 191,07 Pomôcky pre pracovníka v rámci 

projektu „Pomôž svojej obci“ 
MV SR  1.037,80 € Voľby do NR SR 
MV SR 2.304,00 € Dotácia na sčítanie domov a bytov 
MPC 2.797,52 € Dotácia na pedagogic. asistenta 

v rámci II. NP Pomáhajúce 
profesie 

Fond na podporu umenia 2.000,00 € Dotácia na knihy do knižnice 
SIEA 3.912,48 € Dotácia na bežné výdavky pri 

obnove budovy OcÚ s KD 
 
V roku 2020 obec prijala nasleodovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 
COVID 19: 
 

Poskytovateľ  Suma v EUR Účel 
MV SR 2.790,74 € Dotácia na celoplošné testovanie 

 
Dotácia bolo použitá na dofinancovanie nákupu osobných ochranných prostriedkov 
a dezinfekcie, ktoré neboli zabezpečené zo stany štátu ako aj na zabezpečenie stravy odberného 
tímu a náhrady pre dobrovoľníkov, ktorí pomáhali pri priebehu celoplošného testovania na 
ochorenie COVID 19 v obci Snežnica. 
 
Prijaté 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 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

201.873,00 194.140,60 96,17 % 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 201.873,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 
v sume 194.140,60 EUR, čo predstavuje  96,17 % plnenie.  
 
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Obec Snežnica v roku 2020 nemala rozpočtovaný ani skutočný príjme z predaja pozemkov 
a nehmotných aktív. 
 
Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Slovenská inovačná a energetická 
agentúra  

194.140,60 Obnova budovy obecného úradu 
s kultúrnym domom súp.č. 17 

SPOLU 194.140,60  
 
3. Príjmové finančné operácie:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

96.838,00 96.195,18 99,33 % 
 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 96.838,00 EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2020 v sume 96.195,18 EUR, čo predstavuje  99,33 % plnenie.  
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V roku 2020 bol prijatý dlhodobý bankový úver v sume 45.000,00 EUR schválený obecným 
zastupiteľstvom dňa 14.04.2020 uznesením č. 91/2020. Úver bol použitý na financovanie 
dodatočných výdavkov na obnovu budovy obecného úradu s kultúrnym domom, ktoré neboli 
pôvodne zahrnuté v projektovej dokumentácii. 
 
Obec Snežnica v roku 2020 prijala bezúročnú návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych 
finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií vo výške 23 389,00 EUR na kompenzovanie 
výpadku príjmu z podielu na výnose daní z príjmu FO poukázaného samospráve v roku 2020 
v dôsledku pandémie ochorenia COVID 19. Prijatie NFV bolo schválené obecným 
zastupiteľstvom dňa 14.10.2020 uznesením č. 107/2020. 
 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 93/2020 zo dňa 14.04.2020 bolo schválené použitie 
rezervného fondu v sume 4.522,33 EUR.  
 
V roku 2020 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 20.235,00 EUR 
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 1.503,85 EUR 
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 575,31 EUR 
- nevyčerpané príjmy ZŠ s MŠ z roku 2019 v sume 7,00 EUR 
- nevyčerpané prostriedky na účte 221 a 211 podnikateľskej činnosti v sume 100,03 EUR 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. 
 
V roku 2020 prijala obec finančné zábezpeky na nájomné byty vo výške 863,61 EUR, ktoré 
neboli rozpočtované. 
 
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy  
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

32.740,00 31.847,08 97,27 % 
 
Z rozpočtovaných bežných  príjmov 32.740,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 
31.847,08 EUR, čo predstavuje  97,27 % plnenie.  
 
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola s materskou školou Snežnica                                           31.847,08 EUR 
 
Kapitálové príjmy  
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0,00                   0,00                0,00 % 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 
0,00 EUR, čo predstavuje  0,00 % plnenie.  
 
Príjmové finančné operácie:  
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1.262,00 3.528,36                279,58 % 
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V roku 2020 boli použité: 
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1.171,56  EUR a nevyčerpané 

prostriedky z poplatku za školské zariadenia vo výške 90,00 EUR v súlade so zákonom 
č.583/2004 Z.z. 
 

V roku 2020 prijala ZŠ s MŠ finančné zábezpeky za prihlásenú ale neodobratú stravu v ŠJ vo 
výške 2.266,80 EUR, ktoré neboli rozpočtované. 
 
 
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 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

1.286.695,00 1.205.663,32 93,70% 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1.286.695,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 1.205.663,32 EUR, čo predstavuje  93,70 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  

 
 Schválený rozpočet na 
rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

367.021,00 340.637,03                92,81 % 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 367.021,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 340.637,03 EUR, čo predstavuje  92,81 % čerpanie.  
 
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy 209.992,00 197.512,81 94,06 
Finančná oblasť 8.460,00 7.812,66 92,35 
Rámcové plánovacie a štatistické 
služby/SODB 2021 

448,00 448,30 100,07 

Všeobecné verejné služby/Voľby do 
NR SR 

1.042,00 1.037,80 99,60 

Civilný obrana/výdavky súvisiace 
s COVID 19 

2.824,00 
 

2.823,59 99,99 

Ochrana pred požiarmi / DHZ 3.879,00 3.817,44 98,41 
Výstavba 1.061,00 1.060,40 99,94 
Správa a údržba ciest 6.259,00 3.206,04 51,22 
Nakladanie s odpadmi 27.431,00 27.408,11 99,92 
Nakladanie s odpadovými vodami 22.967,00 22.919,28 99,79 
Rozvoj bývania 2.435,00 2.266,85 93,09 
Rozvoj obce + AČ  21.130,00 16.964,29 80,29 
Zásobovanie vodou 19.999,00 17.167,83 85,84 
Verejné osvetlenie  8.192,00 7.271,00  88,76 
Rekreačné a športové služby  4.234,00 4.047,76 95,60 
Ostatné služby, knižnica  6.187,00 5.652,59 91,36 
Vysielacie služby/TKR 1.253,00 1.095,64 87,44 
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Náboženské a iné spol. služby 2.569,00 2.347,62 99,98 
Vzdelávanie /MŠ, ZŠ,ŠKD, ost.sl./ 948,00 949,81 100,19 
Vedľajšie služby v školstve/stravovanie 1.500,00 835,20 55,68 
Sociálne služby a opatrovat. služba 14.211,00 13.991,44 98,45 
Spolu 367.021,00 340.637,03 92,81 

 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 136.550,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 
126.181,53 EUR, čo je 92,41 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, HK, 
opatrovateľskej služby, pracovníkov chránenej dielne, pracovníci vykonávajúci práce na ČOV 
a vodovode – podnikateľská činnosť.  
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 53.176,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 
49.805,38 EUR, čo je 93,66 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 157.899,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 
146.617,02 EUR, čo je 92,85 % 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 14.664,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 
13.809,91 EUR, čo predstavuje 94,18 % čerpanie. 
Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných výdavkov 4.732,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 
4.223,19 EUR, čo predstavuje 89,25 % čerpanie.  
 
2. Kapitálové výdavky  
  
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

315.450,00                   283.673,52                89,93 % 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 315.450,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 283.673,52 EUR, čo predstavuje  89,93 % čerpanie.  
 
Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 
Vnútorná správa –Obnova budovy 
OcÚ a KD, kamerový systém 

292.596,00 260.821,28 89,14 % 

Správa a údržba ciest –doplnenie PD 
Rekonštrukcia poľných ciest 

1.800,00 1.800,00 100,00 % 

Rekreačné a športové služby – detské 
ihrisko pri MŠ, spoluúčasť na 
zavlažovanie futbalového ihriska 

16.054,00 16.052,24 99,99 % 

Kultúrne služby-dokumentárny film 
o obci „Domov pod Vretňom“ 

5.000,00 5.000,00 100,00 % 

Spolu 315.450,00 283.673,52 89,93 % 
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Obnova budovy obecného úradu s kultúrnym domom Snežnica s.č. 17 
Z rozpočtovaných  258.523,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 
250.748,48 EUR, čo predstavuje 96,99 % čerpanie.  
b) Detské ihrisko pri materskej škole „Zóna hier“ 
Z rozpočtovaných  12.054,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 
12.054,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  
c) Doplnenie kamerového systému v obci Snežnica 
Z rozpočtovaných  10.073,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 
10.072,80 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 
 
3. Výdavkové finančné operácie  
  
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

21.373,00 22.010,55                102.98 % 
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 21.373,00 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2020 v sume 22.010,55 EUR, čo predstavuje  102,98 % čerpanie.  
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 21.373,00 EUR na splácanie istiny 
z prijatých úverov (úver zo ŠFRB, VÚB) a z leasingu (VÚB leasing) bolo skutočné čerpanie 
k 31.12.2020 v sume 21.371,19 EUR, čo predstavuje 99,99 %.  
 
V roku 2020 obec Snežnica vrátila finančné zábezpeky na nájomné byty vo výške 639,36 EUR, 
ktoré neboli rozpočtované. 
 
4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 
 Bežné výdavky  
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

582.851,00 558.313,82 95,79% 
 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 582.851,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 558.313,82 EUR, čo predstavuje 95,79 % čerpanie.  
 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola  s materskou školou Snežnica 218                                         558.313,82 EUR 
 
Kapitálové výdavky 
 
V roku 2020 rozpočtová organizácia obce nemala kapitálové výdavky 
 
Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 
Základná škola s materskou školou Snežnica 218                                        0,00  EUR 
 
Výdavkové finančné operácie 
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0,00 1.028,40 0,00 % 
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V roku 2020 rozpočtová organizácia obce vrátila finančné zábezpeky za prihlásenú ale 
neodobratú stravu vo výške 1.028,40 EUR, ktoré neboli rozpočtované. 
 
Výdavkové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 
Základná škola s materskou školou Snežnica 218                                        1.028,40  EUR 
 
 
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
 

 
Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 
 
Bežné  príjmy spolu 985.790,51
z toho : bežné príjmy obce  953.943,43

             bežné príjmy RO 31.847,08

Bežné výdavky spolu 898.950,85
z toho : bežné výdavky  obce  340.637,03

             bežné výdavky  RO 558.313,82

Bežný rozpočet 86.839,66
Kapitálové  príjmy spolu 194.140,60
z toho : kapitálové  príjmy obce  194.140,60

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 283.673,52
z toho : kapitálové  výdavky  obce  283.673,52

             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet  -89.532,92
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -2.693,26
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ -18.153,04
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) -1.147,66

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -21.993,96
Príjmové finančné operácie obce 
Príjmové finančné operácie RO 
odpočet cudzích prostriedkov  
- finančné zábezpeky ŠJ 
- finančné zábezpeky na nájomné – bytovky ŠFRB 

96.195,18
3.528,36

-2.266,80
-863,61

Výdavkové finančné operácie obce 
Výdavkové finančné operácie RO 
odpočet cudzích prostriedkov 
- finančné zábezpeky ŠJ 
- finančné zábezpeky na nájomné – bytovky ŠFRB 

22.010,55
1.028,40

-1.028,40
-639,36

Rozdiel finančných operácií 75.221,94
PRÍJMY SPOLU   1.276.524,24 
VÝDAVKY SPOLU 1.203.995,56 
Hospodárenie obce  72.528,68 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ -18.153,04 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 

-1.147,66 

Upravené hospodárenie obce 53.227,98 
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Výška schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie 
ochorenia COVID 19. 
 
Schodok rozpočtu v sume 2.693,26 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 19.300,70 EUR  bol v rozpočtovom roku 2020 
vysporiadaný : 

- z finančných operácií  21.993,96 EUR 
 
 
Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 12.206,63 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  622,12 EUR 
- podporu stravovacích návykov v sume 7.728,81 EUR 
- SODB 2021  v sume 1.855,70 EUR 
- nákup kníh do obecnej knižnice z FPU v sume 2.000,00 EUR 

 
b) nevyčerpané prostriedky z darov od Nadácie Pontis podľa ustanovenia  § 22 ods. 1 

zákona č.523/2004 Z.z. o verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v sume 699,99 EUR pre ZŠ s MŠ (RO) 
 

c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu 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 828,40 EUR, (RO)  

 
d) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 

ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. 
v sume 3.546,20 EUR, 

 
e) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom 

fonde (obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume 871,82 EUR, 
 

f) z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania podnikateľskej činnosti podľa 
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1.147,66 EUR,  

 
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 75 221,94 EUR, navrhujeme použiť na : 
 
- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume   21.993,96 EUR   
- tvorbu rezervného fondu v sume                                                                53.227,98 EUR  

 
Obec Snežnica mala k 31.12.2020 po odpočítaní účelovo určených  nevyčerpaných prostriedkov  
zo ŠR a podľa osobitných predpisov k dispozícii  53 329,62 EUR. 
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 
53 329,62 EUR. 
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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  38,27      
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

4.522,33     

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
Na základe uznesenia č. 93 zo dňa 14.04.2020: 

- splátky úveru na dofinancovanie obnovy 
budovy obecného úradu s KD  

- časť kapitálových výdavkov na obnovu 
budovy obecného úradu s KD 

 
 
 

4.000,00 
 

522,33 
KZ k 31.12.2020 0,00      

 
Peňažný fond 
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15  zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.. 
              
Sociálny fond 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2020 575,31  
Prírastky - povinný prídel -  1,25     %                    1.442,51                                    
Úbytky   - závodné stravovanie                     578,40  
               - ostatné úbytky                                               567,60   
KZ k 31.12.2020 871,82 

 
Fond prevádzky, údržby a opráv  
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. 
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade 
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.              
Fond prevádzky, údržby a opráv – 6BJ Suma v EUR 
ZS k 1.1.2020 1.775,26      
Prírastky  - z dohodnutého nájomného vo výške  
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

680,00     

Úbytky   - použitie fondu  0,00      
KZ k 31.12.2020 2.455,26      

 
Fond prevádzky, údržby a opráv – 14BJ Suma v EUR 
ZS k 1.1.2020 8.094,61      
Prírastky  - z dohodnutého nájomného vo výške  
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

2.866,20     

Úbytky   - použitie fondu  1.503,85      
KZ k 31.12.2020 9.456,96      

 
Fond rozvoja bývania 
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..          
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020  v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 
Majetok spolu 3.453.825,71 3.707.114,46 
Neobežný majetok spolu 3.033.936,88 3.241.155,80 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 17.830,00 21.996,67 
Dlhodobý hmotný majetok 2.848.563,76 3.051.616,01 
Dlhodobý finančný majetok 167.543,12 167.543,12 
Obežný majetok spolu 417.789,57 463.460,77 
z toho :   
Zásoby 5.702,30 5.682,55 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 341.166,58 334.824,11 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  14.304,44 17.004,66 
Finančné účty  56.616,25 105.949,45 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  2.099,26 2.497,89 
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 3.453.825,71 3.707.114,46 
Vlastné imanie  1.201.545,15 1.257.095,39 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  1.201.545,15 1.257.095,39 
Záväzky 440.679,70 488.837,06 
z toho :   
Rezervy  6.593,10 3.959,93 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 20.234,05 12.206,63 
Dlhodobé záväzky 361.328,27 347.789,23 
Krátkodobé záväzky 52.524,28 60.492,27 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 64.389,00 
Časové rozlíšenie 1.811.600,86 1.961.182,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     Obec Snežnica 15

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 28.666,97 24.729,45 3.937,52 
- zamestnancom 9.585,52 9.585,52  
- poisťovniam  6.058,90 6.058,90  
- daňovému úradu 1.589,58 1.589,58  
- zábezpeky 10.566,13 10.566,13  
- bankám – leasing 3.147,25 3.147,25  
- štátnym fondom 346.624,47 346.624,47  
- ostatné záväzky 2.042,68 2.042,68  

Záväzky spolu k 31.12.2020 408.281,50 404.373,98 3.937,52 
 

Stav úverov k 31.12.2020  
 

Veriteľ  
 

Účel 
Výška 

poskytnutého 
úveru 

Ročná splátka 
istiny  

za rok 2020 

Ročná splátka 
úrokov  

za rok 2020 

Zostatok 
úveru (istiny) 
k 31.12.2020 

Rok 
splatnosti 

 
ŠFRB NBD- 6BJ 89.457,61 2.976,15 576,09 45.733,58 r. 2034 
ŠFRB NBD – 14BJ 343.943,00 10.714,29 3.109,71 300.890,89 r. 2045 
VÚB, a.s. Investičný úver 45.000,00 4.000,00 399,14 41.000,00 r. 2025 

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

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:   
- skutočné bežné príjmy obce 901.319,72 
- skutočné bežné príjmy RO  34.401,51 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 935.721,23 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:   

- zostatok istiny z bankových úverov 41.000,00 
- zostatok istiny z pôžičiek 0,00 
- zostatok istiny z leasingu 3.147,25 
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 23.389,00 
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 346.624,47 
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 414.160,72 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 346.624,47 
- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 346.624,47 
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020 67.536,25 
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Zostatok istiny k 31.12.2020 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019 
§ 17 ods.6 písm. a) 

 
67.536,25 935.721,23 7,22 % 

 
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:   

- skutočné bežné príjmy obce  901.319,72 
- skutočné bežné príjmy RO  34.401,51 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 935.721,23 
Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy (312012) 342.806,03 
- dotácie z UPSVaR a MV SR (312001) 24.723,42 
- dotácia z VÚC 600,00 
- dotácie z MF SR  0,00 
- príjmy z náhradnej výsadby drevín 0,00 
- účelovo určené peňažné dary (311) 3.690,00 
- dotácie zo zahraničia 0,00 
- dotácie z Eurofondov  0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019 371.819,45 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019* 563.901,78 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004 0,00 
- 821005 4.000,00 
- 821007 13.690,44 
- 821009 0,00 
- 824 3.680,75 
- 651002 399,14 
- 651003 3.685,80 
- 651004 93,25 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** 25.549,38 
 

Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2020** 

Skutočné upravené bežné príjmy 
k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

25.549,38 563.901,78 4,53 % 
 

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

 
 
 
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec Snežnica nemá zriadenú vo svojej pôsobnosti príspevkovú organizáciu.  
 

 
 
 
 
 



                                                                     Obec Snežnica 17

 
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. 5/2016 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. Niektoré dotácie boli krátené, čo malo 
negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore. 
 
Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky na ..... 
- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
MŠK Snežnica – bežné výdavky na 
usporiadanie turnajov a obecných zápasov 

1.500,00 1.500,00 0,00 

Cykloteam lavína – MTB maratón 800,00 800,00 0,00 
 

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2016 
o dotáciách. 
 
 

 
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. 504-8693 Predmetom podnikania je:  

- Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie 
 
V roku 2020 dosiahla v podnikateľskej činnosti:  

Celkové náklady   50.956,33   EUR 
Celkové výnosy   51.277,74   EUR 
Hospodársky výsledok – zisk            321,41  EUR 

 
 
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) rozpočtom VÚC 
 
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 
založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 
 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 
 
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
Obec Snežnica neposkytla svojej RO – ZŠ s MŠ žiadne finančné prostriedky mimo 
originálnych kompetencií, ktorých výška je schválená VZN č. 4/2019 a dodatku č. 1 k VZN 
č. 4/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území 
Obce Snežnica na rok 2020. Všetky vlastné príjmy zaslané ZŠ s MŠ na účet obce Snežnica 
boli ZŠ s MŠ vrátené obratom.  
 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 

Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

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

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 
ÚPSVaR 
Žilina 

Aktiva čná činn. – CHD, §54 5.442,59       5.442,59 0,00 

ÚPSVaR 
Žilina 

Stravné pre deti ZŠ + predškoláci MŠ 20.374,80 12.645,99 7.728,81 

ÚPSVaR 
Žilina 

Školské potreby pre deti v hmotnej  
núdzi 

132,80 132,80 0,00 

ÚPSVaR 
Žilina 

Rodinné prídavky-osobitný príjemca 124,75 124,75 0,00 

OkÚ Žilina 
stavebný 
odbor 

Spoločný stavebný úrad 1.490,56 1.490,56 0,00 

OkÚ Žilina 
odbor 
školstva 

Školstvo 372.042,00 
 

371.419,88 772,12 

OkÚ odbor 
PD a CK 

Spoločný stavebný úrad 44,11 44,11 0,00 

OkÚ Žilina 
odbor ŽP 

Spoločný stavebný úrad 97,00 97,00 0,00 

OkÚ Žilina Register obyvateľstva a register 
adries 

367,73 367,73 0,00 

FPU Nákup kníh do knižnice 2.000,00 0,00 2.000,00 
MV SR Bežné výdavky na sčítanie domov 

a bytov  
2.304,00 448,30 1.855,70 

MV SR  Bežné výdavky na celoplošné 
testovanie obyvateľov na COVID 19 

2.790,74 2.790,74 0,00 

MV SR Bežné výdavky na voľby do NR SR 1.037,80 1.012,79 25,01 
MPC BA Osobné náklady na pedagogického 

asistenta v ZŠ s MŠ 
2.797,52 2.797,52 0,00 

SIEA Bežné výdavky spojené s obnovou 
budovy OcÚ s KD Snežnica č. 17 

3.912,48 3.912,48 0,00 

SIEA Kapitálové výdavky na obnovu 
budovy OcÚ s KD Snežnica č. 17 

194.140,60 194.140,60 0,00 
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Nevyčerpaná účelová dotácia na usporiadanie volieb do NR SR v roku 2020, bola vrátená do 
štátnej pokladnice 09.04.2020 vo výške 25,01 €. Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie 
na školstvo vo výške 622,12 € bude ZŠ s MŠ Snežnica vrátená na začiatku roka 2021 a bude 
použitá do konca marca 2021. Nevyčerpaná účelová dotácia na lyžiarsky kurz v sume 150 € bola 
zaslaná do štátnej pokladnice dňa 12.02.2020. Nevyčerpaná účelová dotácia z fondu na podporu 
umenia vo výške 2000,00 € bude použitá do konca júna 2021. Nevyčerpaná dotácia na sčítanie 
domov a bytov vo výške 1855,70 € bude vyčerpaná do konca marca 2021. Nevyčerpaná dotácia 
na podporu stravovacích návykov detí v ZŠ a MŠ v sume 7728,81 € bude vrátená do konca 
marca 2021 na účet štátnej pokladnice. 
 
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 
Obci Snežnica neboli v roku 2020 poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu inej obce. Obec 
Snežnica neposkytla z rozpočtu obce žiadny finančný príspevok inej obci. 
 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 
V roku 2020 nebola obci Snežnica poskytnutá dotácia z rozpočtu VÚC. 
 
 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu     
     

Obec Snežnica na základe uznesenia č. 206/2018 zo dňa 10.08.2018 prijala Zásady 
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Snežnica, na základe čoho zostavuje rozpočet 
bez uplatňovania programového rozpočtu.  
 
 

13. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 
k Záverečnému účtu za rok 2020. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 53 329,89 EUR. 
 

2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške         
2.693,26 EUR. 

 
 
 
 

       podpísaný 
                                                   .......................................... 
         MVDr. Milan Hlavatý 
                starosta obce  


