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Záverečný účet obce 

Povinnosť zostaviť záverečný účet obce vyplýva zo zákona NR SR č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a má 

predstavovať usporiadanú sústavu ukazovateľov, ktoré charakterizujú výsledky ekonomickej 

činnosti obce za obdobie jedného roka a  výsledky rozpočtového hospodárenia obce.  

Záverečný účet obce obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade 

s rozpočtovou klasifikáciou na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, 

hodnotenie plnenia programov, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje 

o tvorbe a použití prostriedkov peňažných fondov.  

 

Rozpočet obce 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce  je rozpočet obce na rok 2020.  

Obec v roku 2020 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmová 

časť pozostáva z príjmov bežného rozpočtu a príjmov kapitálového rozpočtu. Príjmy bežného 

rozpočtu tvoria najmä príjmy z miestnych daní a poplatkov a príjmy z podielových daní zo 

štátneho rozpočtu. Príjmami kapitálového rozpočtu sú najmä príjmy z predaja majetku obce. 

Výdavková časť rozpočtu pozostáva z výdavkov bežného rozpočtu a výdavkov kapitálového 

rozpočtu. Výdavky bežného rozpočtu tvoria najmä výdavky na výkon samosprávnych funkcií 

obce , výdavky na údržbu majetku obce a výdavky na výkon prenesených a originálnych 

kompetencií  školstva. Výdavky kapitálového rozpočtu tvoria všetky investičné výdavky. 

Súčasťou rozpočtu obce sú aj príjmové a výdavkové finančné operácie. 

 

Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 2. decembra 2019 

uznesením č. 32/2019  a bol zostavený ako vyrovnaný rozpočtové príjmy 165 838 € 

a rozpočtové výdavky 165 838 €.  

 

Bol upravovaný štyrikrát: 

- prvá zmena bola rozpočtovým opatrením č. 1, schválená uznesením č. 5/2020  dňa 

13.3.2020 

- druhá zmena bola rozpočtovým opatrením č. 2, schválená uznesením č.13/2020 dňa 

24.6.2020 

- tretia zmena bola rozpočtovým opatrením č.3, schválená uznesením č. 20/2020 dňa 

8.9.2020 

- štvrtá zmena bola rozpočtovým opatrením č.4, schválená uznesením č. 31/2020 dňa 

10.12.2020 

 

Rozpočet obce k 31.12.20120  

 

      Schválený  

rozpočet  

        Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 165 838 216 511 

z toho :   

Bežné príjmy 165 838 194 221 

Kapitálové príjmy     0 

Finančné príjmy    22 290 

Výdavky celkom 165 838 216 511 

z toho :   
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Bežné výdavky 165 838 191 671 

Kapitálové výdavky   21 850 

Finančné výdavky                        2 990 

Rozpočet  obce 0   0 

 

Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v EUR 

 
Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020  % plnenia 

216511,00                   200014,53                 92,38  % 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 216511,00 € bol k 31.12.2020 skutočný príjem v sume 

200014,53 €, čo predstavuje plnenie na 92,38 %. 

 

1. Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

194221,00 192724,53  99,23 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 194221,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

192724,53 €, čo predstavuje plnenie 99,23 %.  
                                               

a)  daňové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

160688,00                   161791,75                 100,69 % 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  143858,00 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 145672,93 €, čo predstavuje plnenie na  

101,26   %.  

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných  8440,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 7642,56 €, čo je 

90,55  % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 5591,23 €, dane zo stavieb boli vo 

výške 2051,33 €.  

Daň za psa   400,00 € plnenie  375,00   93,75 % 

Daň za nevýherné hracie prístroje    80,00 € plnenie 80,00 €   100 % 

Daň za užívanie verej. priestranstva  100,00 € plnenie 88,00 €  88,00 % 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  7810,00 € plnenie 7933,26 €  

čo predstavuje 101,58  %. 

 

b) nedaňové príjmy   

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

11082,00                10401,03                    93,85      

 

a) Príjmy z  vlastníctva majetku 

Príjem z prenajatých pozemkov rozpočtovaných 190,00 €, bol skutočný príjem k 31.12.2020 

252,81 € čo je 133,06 % plnenie. 
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Príjem  z prenajatých budov, priestorov a objektov rozpočtovaných 3400,00 € bol skutočný 

príjem k 31.12.2020 vo výške 2973,17 € čo je 87,45 % plnenie. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Z rozpočtovaných 7492,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 7175,05 čo je 

95,77% plnenie.  

Ide o príjem  z :                                              Rozpočet                Príjem         Plnenie  

- príjem za vodu Potraviny, Pohostinstvo    100,00               219,04         219,04 

- správne poplatky                                        800,00  1007,00         125,88 

- registrácia čitateľov               6,00        0,00             0,00  

- vyhlasovanie relácií v MR                         200,00                  208,00         104,00 

- MŠ-poplatky                                            1600,00  1275,00           79,69 

- cintorínske poplatky                                  100,00                    20,00           20,00 

- príspevok SF                                              100,00                  213,60         213,60 

- separovaný zber             30,00      87,30         291,00 

- z odvodu hazardných hier                             1,00                       0,00             0,00 

- z dobropisov                                              300,00                   308,13         102,71 

- za znečisťovanie ovzdušia                           35,00                     35,00        100,00 

- za smetné nádoby                                      100,00                   141,84        141,84 

- za  odvoz septiku                                        80,00                    340,00        425,00 

- revízia HP                                                    40,00                      0,00            0,00 

- stravné                                                     3800,00                 2530,67          66,60 

- réžia                                                           200,00                   214,00        107,00 

- poistné plnenie                                              0,00                   241,95            0,00 

- magnetky, knihy                                           0,00                    220,00           0,00 

- vratky zo ZP                                                 0,00                    113,52           0,00 

 

c) iné nedaňové príjmy 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenie 

6,00 1,77 29,50 

      Z rozpočtovaných 6,00 bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 1,77 čo je 29,50 % 

     plnenie úroky z vkladov 

 

d) granty 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenie 

0,00 0,00 0,00 

    

e) ostatné príjmy 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

22445,00               20529,98                  91,47   

 

Obec prijala nasledovné bežné transfery : 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. Krajský stavebný úrad      0,00 Spoločný obecný úrad Nováky 

2. Krajský úrad PK a CD   0,00 Spoločný obecný úrad Nováky 

3. MVSR- starostlivosť o ŽP 36,56 Mzdy, poistné  

4. MVSR – register obyv. 146,65 Mzdy, poistné, kanc.materiál  

5. Okresný úrad, Prievidza     910,48 Voľby do NR SR  
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6. Okresný úrad,Prievidza     1746,93 Prevencia Covid-19 

7. OÚ, Trenčín-odbor školstva 635,00 Výchovu a vzdelávanie MŠ 

8. Úrad práce, soc.vecí, Prievidza 1008,00 Dotácia na stravu 

9. Úrad práce, soc.vecí, Prievidza 6046,90 Aktivačná činnosť 

10. Úrad práce, soc.vecí, Prievidza 8267,23 Podpora udr. zamestnanosti v MŠ 

11. Štatistický úrad SR, Bratislava 1296,00 Sčítanie domov a bytov 

12. Environmentálny fond 436,23 Odpadové hospodárstvo v obci 

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.  

2) Kapitálový príjem 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenie 

0,00 0,00 0,00 

 

 

3) Príjmové finančné operácie  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

22290,00 7290,00 32,71  

 

Z rozpočtovaných 22290,00 bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 7290,00 čo 

predstavuje 32,71 % -prostriedky z predchádzajúceho roka 7000,00 € kamerový systém 

a 290,00 € strava ŠJ. 

 

 

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020 v  € 
 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

216511,00    196025,13 90,54 

 

1) Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

191671,00 183756,93  95,87 

 

 

v tom :                                                                                                                                EUR 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

01.1.1. 

Výdavky verejnej správy                                        

 

104074,00 

 

100725,25 

 

96,78 

01.1.2 

Finančná a rozpočtová oblasť 

 

2705,00 

 

2485,25 

 

91,88 

02.2.0. 

Civilná ochrana 

 

10019,00 

 

10015,18 

 

99,96 

04.1.2. 

Všeobecná pracovná oblasť 

 

8865,00 

 

7935,41 

 

89,51 

04.5.1. 

Cestná doprava 

                     

        1920,00      

 

1919,81 

 

99,99 
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05.1.0 

Nakladanie s odpadmi 

 

8000,00 

 

7855,71 

 

98,20 

06.4.0 

Verejné osvetlenie        

                

        3198,00                

              

             3195,61 

        

       99,93 

08.2.0 

Kultúrne služby 

         

1800,00 

              

1478,39 

        

       82,13 

08.3.0 

Vysielacie a vydav.služby 

           

          420,00 

               

               182,77 

       

       43,52 

08.4.0 

Nábož.a iné spoloč.služby 

           

1790,00 

 

1073,64 

 

59,98 

09.1.1.1 

Predškolská výchova 

 

45180,00 

 

43714,27 

        

96,76 

09.6.0.1. 

Potraviny 

 

3700,00 

 

3175,64 

 

85,83 

 

Spolu 

 

191671,00 

 

183756,93 

 

95,87 

 

Členenie rozpočtu na  

 

a)  610  - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Rozpis podľa rozpočtovej klasifikácie: 

 
Rozpočet 

 

Skutočnosť 

 
Plnenie % 

 

0.1.1.1. 

Výdavky verejnej  

správy 

 

Tarifný a základný plat 

 

 

38045,00 

 

 

38044,76 

 

 

            99,99 

 

01.1.2 

Finančná oblasť 

 

Tarifný a základný plat 

 

 

1300,00 

 

1290,52 

 

99,27 

0.2.2.0. 

Civilná ochrana 

 

Tarifný a základný plat 

 

 

8269,00 

 

8267,23 

 

99,97 

04.1.2. 

Všeobecná 

pracovná oblasť 

 

Tarifný a základný plat 

 

 

5720,00 

 

5228,62 

 

91,41 

09.1.1.1. 

Predškolská 

výchova 

 

Tarifný a základný plat 

 

 

              22500,00               

 

 

              22283,70                   

 

99,04 

 

SPOLU   75834,00 75114,83 99,05 

 

 

 

b) 620 - Poistné a príspevok do poisťovní     
Rozpis podľa rozpočtovej klasifikácie: 

 
Rozpočet 

 

Skutočnosť 

 
Plnenie % 

 

01.1.1. 

Výdavky verejnej 

správy 

Odvod do VŠZP  

Poistné do iných ZP 

Odvody do Sociálnej poisť. 

6495,00 

400,00 

15828,00 

 

6494,30 

232,45 

15825,09 

99,98 

58,11 

99,98 

             

01.1.2 

Finančná oblasť 

Odvod do VŠZP 

Odvody do Sociálnej poisť. 

250,00 

500,00 

180,38 

430,07 

72,15 

86,01 
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04.1.2. 

Všeobecná 

pracovná oblasť 

Odvod do VŠZP 

Odvody do Sociálnej poisť. 

480,00 

2321,00 

436,40 

1999,80 

90,91 

86,16 

09.1.1.1. 

Predškolská 

výchova 

Odvod do VŠZP  

Poistné do iných ZP 

Odvody do Sociálnej poisť. 

4400,00 

0,00 

11000,00 

4369,01 

0,00 

10828,85 

           99,30 

0,00 

           98,44 

SPOLU   41674,00 40796,35 97,89 

 

c) 630 - Tovary a služby 

Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Obce Seč,   ako sú cestovné náhrady, energie, 

telefón,  poštovné,  reprezentačné,  materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,  členské, 

nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

 
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť Plnenie % 

01.1.1.  

Výdavky verejnej správy                                           

42182,00 

 

39004,85 

                   

92,46 

 

01.1.2 

Finančná a rozpočtová oblasť 

 

655,00 

 

584,28 

 

89,20 

0.2.2.0. 

Civilná ochrana 

 

1750,00 

 

1747,95 

 

99,88 

0.4.1.2. 

Všeobecná pracovná oblasť 

 

44,00 

 

41,10 

 

93,41 

04.5.1. 

Cestná doprava 

 

1920,00 

 

1919,81 

 

99,99 

05.1.0 

Nakladanie s odpadmi            

 

8000,00 

 

 

7855,71 

 

 

98,20 

 

06.4.0 

Verejné osvetlenie        

 

3198,00 

 

 

3195,61 

 

 

99,93 

 

08.2.0 

Kultúrne služby 

 

1800,00 

 

 

1478,39 

 

 

82,13 

 

08.3.0 

Vysielacie a vydav.služby            

 

420,00 

 

182,77 

 

43,52 

08.4.0 

Náboženské a iné spoločenské služby 

 

440,00 

 

 

335,32 

 

 

76,20 

09.1.1.1. 

Predškolská výchova 

11280,00 

 

9637,84 

 

85,44 

 

 

Spolu 

 

71689,00 

 

65983,63 

 

          92,04 

 

   d)640 - Bežné transfery 
Funkčná klasifikácia  

 
Rozpočet Skutočnosť Plnenie % 

01.1.1.  

Výdavky verejnej správy                                           

 

1124,00 

 

1123,80 

 

99,98 

08.4.0 

Nábož. a iné spoloč.služby 

 

1350,00 

 

738,32 

 

54,69 

 

Spolu 

 

2474,00 

 

1862,12 

 

75,26 
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2) Kapitálové výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 Plnenia % 

21850,00                  9282,00                                   42,48 

 

v tom :                                      EUR 

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť Plnenia % 

Kamerový systém 9282,00 9282,00 100,00 

Rekonštrukcia KD 12568,00 0,00 0,00 

Spolu 21850,00 9282,00 42,48 

 

3) Výdavkové finančné operácie  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 Plnenie % 

2990,00 2986,20 99,87 

 

 

 

 

 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 192724,53                                                             

z toho : bežné príjmy obce  192724,53 

Bežné výdavky spolu 183756,93 

z toho : bežné výdavky  obce  183756,93 

Bežný rozpočet                                                8967,60 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 9282,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  9282,00 

Kapitálový rozpočet  -9282,00 

Schodok  bežného a kapitálového rozpočtu -314,40 

Vylúčenie z prebytku  -1791,00 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu -2105,40 

Príjmové finančné operácie  7290,00 

Výdavkové finančné operácie 2986,20 

Rozdiel finančných operácií 4303,80 
PRÍJMY SPOLU   200014,53 

VÝDAVKY SPOLU 196025,13 

Hospodárenie obce  3989,40 
Vylúčenie z prebytku                                              -1791,00 

Upravené hospodárenie obce 2198,40 
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     Schodok rozpočtu v sume -314,40 € 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 z rozpočtu SR a školskej jedálne, Environmentálneho fondu. 

 

Vylúčenie pri usporiadaní  rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona 

sa  vylučujú: 

- nevyčerpané prostriedky zo Štatistického úradu SR účelovo viazané na bežné výdavky 

na sčítanie domov a bytov v obci v sume 700,00 Eur, 

- nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné 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 654,00 Eur, 

- nevyčerpané prostriedky z Environmentálneho fondu na odpadové hospodárstvo 

v obci v sume 437,00 €. 

 

Zostatok finančných operácií v sume 4 303,80 € bol použitý na: 

- na vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume -

2 105,40 €.  

Zostatok finančných operácií podľa § 15 odst. 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 2 198,40 € navrhujem použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu 2 198,40 €. 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujem skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 

2020 vo výške 2 198,40 €. 

     

    

 

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle § 15 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.  O použití 

rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

              

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2020  15352,93 

Prírastky – z prebytku hospodárenia 10436,09 

Úbytky   - použitie rezervného fondu  

               - financovanie kapitálových výdavkov         

0 

0        

               - krytie schodku hospodárenia 0 

KZ k 31.12.2020 25789,02 

 

 

 



 11 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu je v súlade s ustanoveniami zákona č.152/1994 Z.z. 

o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. 

 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2020 272,41 

Prírastky – povinný prídel –  1,05  %                                     735,97                             

Úbytky   - ostatné úbytky                     690,60 

KZ k 31.12. 2020             317,78 

    

Finančné usporiadanie vzťahov voči 

 
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 

b. štátnemu rozpočtu 

c. štátnym fondom 

d. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

A. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám  

 

 

Obec nemá založenú príspevkovú organizáciu ! 

A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť  : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2020 

 

- 3 - 

Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2020 

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 – stĺ.4 

) 

 

 

- 5 - 

KSÚTrenčín Bežný transfér stavebný          0,00        0,00      0 

KÚ PdaPK Bežný transfér  pre miestne 

komunikácie 

 

             0,00 

  

       0,00 

  

     0 

MV SR Ba Dotácia na životné prostredie 36,56 36,56      0 

MV SR Ba Transfér – register obyvateľov 146,65 146,65      0 

OÚ,Pd Voľby do NR SR 910,48 910,48 0 

OÚ,Pd Prevencia Covid-19 1746,93 1746,93 0 

OÚ,Trenčín  Výchovu a vzdelávanie MŠ 635,00 635,00 0 

ÚPSV Pd Dotácia na stravu 1008,00 376,00 632,00 
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ÚPSV Pd Aktivačná činnosť 6046,90 6046,90 0 

ÚPSV Pd Podpora udr. zamest. V MŠ 8267,23 8267,23  

ŠÚ SR Ba Sčítanie domov a bytov 1296,00 593,00 700,00 

EF Ba Odpadové hodpodárstvo 436,23 0 436,23 

 

      C. Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

      D. Obec v roku 2020 neposkytla žiadne dotácie  právnickým osobám, fyzickým osobám -    

           podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný   

           alebo verejnoprospešný účel.  

 

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 203 515,66 203 925,57 

Neobežný majetok spolu 167 974,81 171 501,45 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 94 228,81 97 755,45 

Dlhodobý finančný majetok 73 746,00 73 746,00 

Obežný majetok spolu 35 002,65 32 230,97 

z toho :   

Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  1 651,42 2 134,77 

Finančné účty  33 351,23 30 096,20 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  538,20 193,15 

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 203 515,66 203 925,57 

Vlastné imanie  163 860,82 185 122,95 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  21 262,13 1 492,70 

Záväzky 10 826,71 17 009,92 

z toho :   

Rezervy  500,00 500,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS  631,20 
Dlhodobé záväzky 333,61 374,15 

Krátkodobé záväzky 9 993,10 15 504,57 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 7 566,00 300,00 
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 Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 

 
tStav 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 2 036,60 2 036,60  

- zamestnancom 7 528,40 7 528,40  

- poisťovniam  4 710,90 4 710,90  

- daňovému úradu 1 228,67 1 228,67  

Záväzky spolu k 31.12.2020 15 504,57 15 504,57   
Dňa 05.09.2001 bola uzatvorená  Zmluva o úvere  č. 42/007/01 s Dexia bankou Slovensko 

a.s. Žilina . Úver poskytnutý vo výške 6 638,78 € bol vrátane úrokov a poplatkov splatený dňa 

28.12.2009 a banka neeviduje žiadne pohľadávky z vyššie uvedenej úverovej zmluvy.  

  

Rok Počet 

splátok 

Istina v € Úroky € 

2020 0 0 0 

Spolu:    0 0 

 

   Celková výška dlhodobých úverových záväzkov obce Seč dosiahla v roku 2020 úroveň 0 %. 

Maximálna úverová zaťaženosť je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 60 % zo 

skutočných bežných príjmov za predchádzajúci rok (180 263,31 €), čo predstavuje maximálnu 

možnú čiastku vo výške 108 157,98 €. 

   Čo sa týka sumy splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a sumy 

splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov, tak táto bola v roku 2020 tiež vo 

výške 0 %. Celková suma splátok návratných zdrojov financovania v zmysle § 17, ods. 6) 

písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov 

znížených o prostriedky poskytnuté obci v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu iného 

subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky... Jednalo sa celkom 

o sumu maximálne vo výške 42 487,90 € (180 263,31 – 10 311,69 = 169 951,62 x 0,25). 

Na základe zákona vymedzených pravidiel obec Seč spĺňa v roku 2020 podmienky na prijatie 

návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 ods. 6) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení vo vyššie uvedených čiastkach. 

 

 

 

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce 

 

 
Obec  Seč  nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu ! 

 

 

Prehľad o poskytnutých zárukách 
 

Obec Seč  neposkytla žiadne záruky ! 
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Údaje o nákladoch a výnosoch v podnikateľskej činnosti 
 

 

Obec Seč  nemá žiadnu podnikateľskú činnosť !  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Spracovala: Katarína Štefáková – účtovníčka obce 

 

Schválil: Anton Vrecko – starosta obce      

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                  Anton V r e c k o 

             starosta obce 

 

V Seči dňa  25.5.2021   

 

 

 

 

 

 

 

 Návrh na uznesenie 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k 

Záverečnému účtu za rok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko audítora k Záverečnému účtu za rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 

2.198,40 €, ktorý sa navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu obce. 


