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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. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č.29/2019 
Rozpočet bol zmenený jedenkrát: 

- 1.zmena   schválená dňa 15.12.2020 uznesením č.20/2020 
 
 
 

Rozpočet obce k 31.12.2020  
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 1144750 1277383,56 
z toho :   
Bežné príjmy 1094250 1203954,98 
Kapitálové príjmy  16493,75 
Finančné príjmy   
Príjmy RO s právnou subjektivitou 50 500 56 934,83 
Výdavky celkom 1144750 1135645,62 
z toho :   
Bežné výdavky 484720 380044,34 
Kapitálové výdavky 10000 41044,77 
Finančné výdavky   
Výdavky RO s právnou subjekivitou 650030 714 556,51 
Rozpočtové hospodárenie obce 0 141737,94 

 
 
 



 
 

4

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020  
 
 
 
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1277383,56 1277383,56 100 
 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1277383,56 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 
v sume 1277383,56 EUR, čo predstavuje  100%  plnenie.  
 
 
1. Bežné príjmy 
 
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1203954,98 1203954,98 100 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1203654,98 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 
1203654,98 čo predstavuje  100 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  
 
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

661505,56 661505,56 100 
 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 575903,74 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 575903,74 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 100 %.  
 
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 35834,72 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 35834,72 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 100% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15740,51 EUR, 
príjmy dane zo stavieb boli v sume 20094,21 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 
35834,72 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1475,25 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje 
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 28403,93  EUR. 
 
 
Daň za psa 1655 € 
Daň za užívanie verejného priestranstva 296€ 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 46426,73 € 
Dobývací priestor 1389,37€ 
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b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

68536,26 68536,26 100 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 3183,14 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3183,14 EUR, čo je 
100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1991,64 
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1191,50 EUR. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 56908,12  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 56908,12 EUR, čo 
je 100 % plnenie.  
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 8445,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 
8445,00 EUR.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli  príjmy z dobropisov a z vratiek.  
 

c/ prijaté granty a transfery 
 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 473913,16 EUR bol skutočný príjem vo výške 473913,16 
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Krajský školský úrad. 440797,70 Dotácia škola 

Matrika 2407,58 Činnosť OÚ 

Hasiči 3000 Činnosť hasičov 

OÚ Malacky 20797,20 Na stravné 

Transfer CO 159,98 Činnosť OÚ 

Dotácia životné prostredie  155,71 Činnosť OÚ 

Voľby  719,50 Činnosť OÚ 

Dotácia- evidencia obyvateľov  540,87 Činnosť OÚ 

Register adries                                              34 Činnosť OÚ 

OÚ Malacky – rodinné prídavky 223,94  

 
MV SR- covid 19 

1244,68 Testovanie 

 
Štatistický úrad SR – sčítanie domov 

 
3832 

 
Sčítanie domov r. 2020 
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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 31.12.2020 % plnenia 

16493,75 16493,75 100 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 16493,75 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 
v sume 16493,75 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  
 
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Z rozpočtovaných 16493,75 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 16493,75 EUR, čo 
predstavuje 100 % plnenie.   
 
 
Prijaté granty a transfery 
 
 
Obec Studienka v roku 2020 nezískala žiadnu dotáciu. 
 
 
3. Príjmové  finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0,00 0,00 0 
 
.  
 
 
  

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  
 
Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

56934,83        56934,83               100 
 
 
Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
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0                   0                0 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 
 
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

1135645,62          1135645,62             100% 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1135645,62 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 1135645,62 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  
 
 
1. Bežné výdavky  

 
 Schválený rozpočet na 
rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

380044,34      380044,34          100%      
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 380044,34 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 380044,34 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  
 
  
 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 109513,08EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 
109513,08 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OÚ,   
pracovníkov ČOV, zberného dvora a ostatných dohôd.  
 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 56521,51EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 
56521,51 EUR, čo je 100 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 209611,99EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 
209611,99 čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OÚ, ako sú 
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom 
a ostatné tovary a služby. 
 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov 4397,76 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4397,76 
EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. 
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2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

41044,77           41044,77                 100 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 41044,77 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 41044,77 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  
 
.  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
 
a) Budovanie vodovodu Eliaška 24000 € 
b) Rekonštrukcia VP pred a vedľa OÚ 17044,77 € 
c)  

 
3. Výdavkové finančné operácie  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0          0                     
 
  
 
.  
 
Obec Studienka v roku 2020 nemala výdavkové finančné operácie. 
  
 
4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 
 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

714556,51   713639,10         99,99 % 
 
 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 714 556,51 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 713 639,10 čo predstavuje  99,99% čerpanie.  
 
 
 
 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola                                        424888,71 EUR 
Materská škola                                         126159,27 EUR 
ŠKD                                                          37724,67 EUR 
ŠJ                                                             125783,86 EUR 
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Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0                   0                0 
 
 
 
 
  
4. Výsledky  rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 

 
Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 1260889,81 
z toho : bežné príjmy obce  1203954,98 

             bežné príjmy RO 56934,83 

Bežné výdavky spolu 1093683,44 
z toho : bežné výdavky  obce  380044,34 

             bežné výdavky  RO 713639,10 

Bežný rozpočet 167206,37 
Kapitálové  príjmy spolu 16493,75 
z toho : kapitálové  príjmy obce  16493,75 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 41044,77 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  41044,77 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -24551,02 
schodok bežného a kapitálového rozpočtu 142655,35 
Vylúčenie z prebytku  14996,00 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 127659,35 
Príjmové finančné operácie  0,00 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 0,00 
PRÍJMY SPOLU                                         1277383,56 

                    
VÝDAVKY SPOLU 1135645,62
Hospodárenie obce  141737,94
Vylúčenie z prebytku 14996,00
Upravené hospodárenie obce 126741,94

 
  
 
 
Schodok kapitálového rozpočtu v sume 24551,02€ 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,  podľa osobitných 
predpisov v sume 24551,02€ bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný: 
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- rezervného fondu 
                                                             
V zmysle ustanovenia par. 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 par. 10 ods. 3 
pís. a/ a b/ citovaného zákona, zvyšuje schodok: 
 

- nevyčerpané prostriedky školského stravovania  na stravné a réžiu podľa ustanovenia  
par. 140- 141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v sume 8622 € 

- poplatok za rozvoj r. 2020 v sume 6374€ 
-  

Prebytok rozpočtu v sume 126741,94€ zistený podľa ustanovenia par.10 ods .3 písm. a/a b/ 
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlá územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:  
 

- tvorbu rezervného fondu za rok 2021  
 
                                                 vo výške 126741,94€. 

 
 
 
 
 
  
 
 
5. Tvorba a použitie prostriedkov 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  0     
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

121374,97 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
  
  

41044,77      

KZ k 31.12.2020 80330,20      
 
 
              
 
Sociálny fond 
 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p. 
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Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2020 88,48 
Prírastky - povinný prídel -        %                                              1037,16 
Úbytky                          
               - regeneráciu PS, dopravu                                         1100 
KZ k 31.12.2020  25,64 

 
 
              
 
.  
              
 
6. 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 4588554,61 4687008,53 
Neobežný majetok spolu 4328767,49 4302754,41 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 288,73 288,73 
Dlhodobý hmotný majetok 3739654,97 3713641,89 
Dlhodobý finančný majetok 588823,79 588823,79 
Obežný majetok spolu 259421,42 382555,91 
z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS 61535,17 56940,03 
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  45951,92 42368,02 
Finančné účty  151934,33 283247,86 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie  365,70 1698,21 
 

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 4588554,61 4687008,53 
Vlastné imanie  2351665,12 2474390,93 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  2351665,12 2474390,93 
Záväzky 20093,95    27653,26 
z toho :   
Rezervy  3700 3700 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 884,40 8622,00 
Dlhodobé záväzky 88,48 25,64 
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Krátkodobé záväzky 15421,07 15305,62 
Bankové úvery a výpomoci 0  0 
Časové rozlíšenie 2216795,54 2184964,34 
 
 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 
Stav záväzkov k 31.12.2020  

Druh záväzku Záväzky celkom 
k 31.12.2020 v EUR 

Druh záväzkov voči:   
- dodávateľom 3713,26 
- zamestnancom 6364,51 
- poisťovniam  4039,97 
- daňovému úradu 1187,88 
- štátnemu rozpočtu  
- bankám  
- štátnym fondom  
- ostatné záväzky  

Záväzky spolu k 31.12.2019 15305,62 
 
 
 
 

Stav úverov k 31.12.2020  
 
 
 

 
 
Obec neuzatvorila v roku 2020 Zmluvu o úvere. 
 

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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  
 
Skutočné bežné príjmy obce a  rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v 
roku 2020  
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12         
-   
- Spolu 1277383,56 EUR  

- z toho 60 % 466430,13 EUR 
- z toho 25 %                                                                                        319345,89 EUR 

 
 

 
.  
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8. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) štátnemu rozpočtu 
 
 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 rozpočtovým 
organizáciám. 

 
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

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

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Základná škola 
s materskou školou 

215783,70 215666,29 
 

117,41 

 
 
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

 
Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Základná škola 
s materskou školou 

452243,30 451443,30 800 

    
 

 
 
 
 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
 
  
c/(Finančné usporiadanie voči  organizáciám v obci 
 
Obec poskytla peniaze na činnosť volejbalovému  klubu v sume : 
 
Volejbalový :  výška 2096,16 € bola vyúčtovaná v termíne do 15.12.2020 
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Futbalový oddiel : dlh z roku 2018 vo výške 4123,84€, bol vrátený na účet obce. 
 
 
9. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 
k Záverečnému účtu za rok 2020. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 126741,94€. 
 
 
 

 
 


