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Záverečný účet Obce Pastovce za rok 2020
1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec v roku 2020 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 prebytkový a bol
schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 21/2019-B/4, dňa 11. 12. 2019.
Celkové príjmy vo výške 1 421 456,69 Eur a celkové výdavky vo výške 1 414 695,96 Eur.
Prebytok 6 760,73 Eur.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet bol zostavený ako
schodkový tak ako aj úprava rozpočtu. Úprava sa týkala príjmovej aj výdavkovej časti, kde sme
upravovali podľa dosiahnutej skutočnosti.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
Ø Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 - schválené dňa 02. decembra 2020 uznesením č. 27/2020A/5
Rozpočet obce k 31. 12. 2020 v €

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

Schválený
rozpočet
1 421 456,69

Rozpočet
po zmenách
1 421 456,69

318 306,69
1 072 150,00
31 000,00

318 306,69
1 072 150,00
31 000,00

1 414 695,96

1 414 695,96

272 607,00
1 135 088,96
7 000,00

276 922,40
1 130 527,16
7 246,40
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v €
Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.
Rozpočet na rok po
Skutočnosť
% plnenia
poslednej úprave 2020
k 31. 12. 2020
1 421 456,69
306 273,24
21,55
1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok po
poslednej úprave 2020
208 049,50

Skutočnosť
k 31. 12. 2020
203 548,19

% plnenia
97,83

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 155 848,40€ z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12.
2020 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 151 734,00€, čo predstavuje plnenie na 97,35%. V roku
2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID- 19,
bola krátená približne o sumu 8 450,00 EUR.
b) Daň z nehnuteľností
Daň z pozemkov z rozpočtovaných 35 897,50€ bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume
35 807,40€, sledujeme pokles príjmov o 4 472,23Eur oproti roku 2019. Príjmy dane z bytov a
nebytových priestorov v bytovom dome boli v sume 11,88€, daň zo stavieb v sume 4 810,90€.
K 31. 12. 2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 23 069,91EUR.
c) Daň za psa - plnenie k 31. 12. 2020 celkom 506,98€ oproti roku 2019 sledujeme nárast
týchto príjmov o 156,98 Eur.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – plnenie k 31. 12. 2020 na úrovni
100%. Celkové plnenie vo výške 10 526,53€, nárast oproti roku 2019 o 3 850,73 Eur. K 31. 12.
2020 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 24 548,21
EUR.
e) Daň za užívanie verejného priestranstva schválený rozpočet vo výške 300,00 Eur. Plnenie
150,50 Eur, čo predstavuje 50,17%.
Daňové príjmy boli pôvodne schválené vo výške 213 003,00 Eur. V priebehu roka príjmy boli
upravované a pri poslednej úprave sme dosiahli celkovú čiastku 208 049,50Eur. Skutočne
dosiahnuté daňové príjmy predstavovali sumu 203 548,19 Eur. Pri porovnaní so skutočne
plánovanou čiastkou sme dosiahli plnenie vo výške 95,56%.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok po
Skutočnosť
poslednej úprave 2020
k 31. 12. 2020
36 604,50
31 712,75
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

% plnenia
86,63
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Z rozpočtovaných 13 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 9 867,95€, čo je
75,91% plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky z rozpočtovaných 19 015,00€ bol skutočný príjem
k 31. 12. 2020 v sume 17 289,40€ čo je 90,93%- né plnenie.
Z toho príjmy za odber podzemnej vody z rozpočtovaných 15 820,00€ bol skutočný príjem vo
výške 15 514,55€, plnenie na 98,07%, čo je nárast oproti roku 2019 o 1 995,63 Eur. K 31. 12.
2020 obec eviduje pohľadávky na vodnom 10 789,37 EUR.
c) Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 4 588,50€ bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške 4 555,40€. Nedaňové
príjmy boli vyššie oproti roku 2019 o 3 668,63€.
Nedaňové príjmy boli pôvodne schválené vo výške 31 651,00 Eur. V priebehu roka príjmy boli
upravované a pri poslednej úprave sme dosiahli celkovú čiastku 36 604,50 Eur. Skutočne
dosiahnuté nedaňové príjmy predstavovali sumu 31 712,75 Eur.
3) Bežné príjmy – granty a transfery:
Rozpočet na rok po
Skutočnosť
% plnenia
poslednej úprave 2020
k 31. 12. 2020
73 652,69
68 770,09
93,37
Príjmy z grantov boli hlavne na aktivačnú činnosť, prenesený výkon ŠS. V roku 2019 obec
dostala dotáciu na Sanáciu miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Pastovce. Práca bola
realizovaná ako aj faktúry vystavené v roku 2019 v celkovej výške 55 278,44 Eur. V roku 2020
dostala obec dotáciu vo výške 53 797,00 Eur, ktorá bola účtovaná v rámci bežných grantov.
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID – 19:
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR Účel
MV SR
1 347,09 COVID 19 - Celoplošné testovanie
Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID- 19:
Þ na vynaložené dezinfenkčné prostriedky
Þ na vynaložené ochranné pracovné prostriedky
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Bežné granty a transfery boli pôvodne schválené vo výške 73 653,00 Eur. V priebehu roka príjmy
boli upravované a pri poslednej úprave sme dosiahli celkovú čiastku 73 652,79 Eur. Skutočne
dosiahnuté príjmy z grantov dosiahli sumu 68 770,09 Eur.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok po
Skutočnosť
% plnenia
poslednej úprave 2020
k 31. 12. 2020
1 072 150,00
0,00
100,00
Kapitálové príjmy na rok 2020 boli pôvodne plánované vo výške 1 072 150,00€ - dotácia zo ŠR
na ČOV vo výške 190 000,00 Eur, na vybudovanie chodníkov 139 650,00 Eur. Ďalšie dotácie
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vo výške 600 000,00 Eur sú plánované na kanalizáciu, projektové dokumentácie a na zateplenie
kultúrneho domu I. etapa 142 500,00 Eur.
V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 neboli poskytnuté obci žiadne dotácie.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok po
Skutočnosť
% plnenia
poslednej úprave 2020
k 31. 12. 2020
31 000,00
2 242,21
7,23
Príjmové finančné operácie vo výške 2 242,21€ boli z prebytku hospodárenia z predchádzajúcich
rokoch z rezervného fondu následne použité na kapitálové výdavky obce schválené uznesením
OZ.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v €
Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.
Rozpočet na rok po
Skutočnosť
% plnenia
poslednej úprave 2020
k 31. 12. 2020
1 414 695,96
290 996,88
20,57
1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok po
poslednej úprave 2020
276 922,40

Skutočnosť
k 31. 12. 2020
276 192,61

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy- OBEC
Finančná a rozpočtová oblasť
Požiarna ochrana
Civilná ochrana
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Nábož. a iné spoločenské služby
Predškolská výchova
Školské stravovanie
Staroba

01.1.1
01.1.2
03.2.0
02.2.0
04.5.1
05.1.0
06.1.0
06.2.0
06.3.0
06.4.0
08.1.0
08.2.0
08.4.0
09.1.1.1
09.6.0.1
10.2.0

% plnenia
99,74

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
101 008,61
100 810,10
8 881,60
8 772,85
424,00
423,88
1 347,09
1 347,09
0,00
0,00
74 126,60
74 125,98
4 489,50
4 483,19
20 929,80
20 684,87
9 492,50
9 473,17
1 909,50
1 909,38
1 000,40
1 000,34
3 721,20
3 526,67
400,40
250,32
30 646,00
30 592,94
10 853,40
11 102,85
7 691,80
7 688,98
276 922,40
276 192,61

%
plnenia
99,80
98,78
99,97
100,00
0,00
99,99
99,86
98,83
99,79
99,99
99,99
94,77
62,52
99,83
102,30
99,96
99,74
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a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 95 590,25€ bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 v sume 95 471,57 €, čo je
99,88% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavného kontrolóra,
pracovníkov materskej škôlky a školskej jedálne.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 34 313,31€ bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v sume 33 882,87 €, čo je
98,75% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 142 410,84€ bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v sume 142 231,89 €, čo je
99,87% 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.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3 398,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v sume 3 396,55 €, čo
predstavuje 99,96% čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou
výpomocou a finančným prenájmom
Z rozpočtovaných 1 210,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v sume 1 209,73€, čo
predstavuje 99,99% čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok po
Skutočnosť
% plnenia
poslednej úprave 2020
k 31. 12. 2020
1 130 527,16
7 557,96
0,66
V roku 2020 boli plánované výdavky v prípade úspešnosti projektov na rôzne investičné akcie
dotácia zo ŠR na ČOV, na vybudovanie chodníkov, na kanalizáciu, projektové dokumentácie
a na zateplenie kultúrneho domu I. etapa. Ako kapitálové výdavky boli účtované výdavky na
projektové dokumentácie.
V dôsledku nepriaznivej situácie spôsobenej pandémiou neboli realizované žiadne investičné
činnosti.
3) Výdavkové finančné operácie
Z rozpočtovaných 7 246,40€ na splácanie istiny na úver zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.
12. 2020 v sume 7 246,31€, čo predstavuje 99,99%.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 - prebytok
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

Skutočnosť k
31. 12. 2020 v EUR
304 031,03

z toho : bežné príjmy obce – príjmy bez grantov

235 260,94

Bežné výdavky spolu

276 192,61

z toho : bežné výdavky obce

276 192,61

Bežný rozpočet

27 838,42

Kapitálové príjmy spolu

0,00
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z toho : kapitálové príjmy obce

0,00

Kapitálové výdavky spolu

7 557,96

z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet

7 557,96

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
- Nevyčerpané prostriedky SODB
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

20 280,46

-7 557,96

1 331,50

18 948,96

Príjmy z finančných operácií

2 242,21

Výdavky z finančných operácií

7 246,31

Rozdiel finančných operácií

-5 004,10

PRÍJMY SPOLU

306 273,24
290 996,88
15 276,36

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 18 948,96 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, upravené o nevyčerpané účelovo určené
prostriedky zo štátneho rozpočtu ako aj o nevyčerpané návratné zdroje financovania v sume -5
004,10 EUR, navrhujem použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 13 944,86 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo
výške 13 944,86 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
Suma v €
ZS k 01. 01. 2020
3 983,74
Prírastky - z prebytku hospodárenia
5 242,21
- ostatné prírastky (VH
5 166,88
z predchádzajúcich rokov)
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31. 12. 2020
14 392,83
V priebehu roka boli prevedené finančné prostriedky na účet vo výške 15 159,40 Eur. Z prebytku
hospodárenia z roku 2019 a po kontrole stavu účtov zistený rozdiel z prebytkov hospodárenia,
ktorý v predchádzajúcom roku nebol preúčtovaný na účet rezervného fondu vo výške 10 409,09
Eur. V priebehu roka omylom boli uhradené mzdy zamestnancom vo výške 4 750,31 Eur z účtu
rezervného fondu, ale v okamihu zistenia chyby boli vrátené prostriedky na účet rezervného
fondu.
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 01. 01. 2020
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie, reg. PS
- ostatné úbytky
KZ k 31. 12. 2020

Suma v €
395,72
808,66
936,00
268,38

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo výške 0, 5 % nákladov na
obstaranie nájomného bytu v zmysle §18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Fond opravy
Suma v €
ZS k 01. 01. 2020
4 258,05
Prírastky - povinný prídel
1 614,96
Úbytky - ostatné úbytky
(poistenie)
834,32
KZ k 31. 12. 2020
5 038,69

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2020 v celých €
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období

ZS k 01. 01. 2020
1 345 589,20
1 277 837,95

KZ k 31. 12. 2020
1 272 121,98
1 183 149,11

0,00
1 174 716,62
103 121,33
66 547,09

0,00
1 080 027,78
103 121,33
87 922,85

44,58
0,00
2 342,97
19 122,21
42 745,48
765,33

27,86
0,00
2 516,62
26 450,97
57 714,81
920,36

522,23

292,23

1 204,16
1 204,16

1 050,02
1 050,02
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Nevysporiadaný VH z minulých rokov
Fondy
Výsledok hospodárenia za účt. obd.
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 01. 01. 2020
1 345 589,20
510 527,62

KZ k 31. 12. 2020
1 272 121,98
573 115,17

0,00
543 874,66

0,00
510 512,70

-33 347,07
215 414,77

62 602,47
152 971,57

1 200,00
0,00
144 069,93
70 144,84
0,00
619 646,81

1 200,00
0,00
133 188,32
18 583,25
0,00
546 035,24

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
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- iné záväzky
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- ostatné záväzky
- štátnym fondom
- ostatné záväzky (účet 479)
- Rezervy
- Sociálny fond
Záväzky spolu k 31. 12. 2020

3 372,28
6 135,18
4 392,05
1 017,36
677,61
0,00
0,00
2 988,77
0,00
132 919,94
1 200,00
268,38
152 971,57

z toho v lehote splatnosti

3 372,28
6 135,18
4 392,05
1 017,36
677,61
0,00
0,00
2 988,77
0,00
132 919,94
1 200,00
268,38
152 971,57

z toho po lehote
splatnosti

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

Stav úverov k 31. 12. 2020
Obec má prijatý úver od ŠFRB na výstavbu 6b. j. okrem tohto úveru obec nemá žiadne iné úvery.
Poskytovateľ
úveru

ŠFRB

Účel

Výška
prijatého
úveru

Výstavba 6 b. j. 219 079,86

Výška Zabezpečenie
úroku ú.
úveru
sadzba

1%

Zostatok
k 31. 12. 2020

Splatnosť

115 379,74 16. 07. 2035

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
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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. 2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31. 12. 2020
Celková suma dlhu obce k 31. 12. 2020:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny GREP– rekonštrukcia VO
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
- z úverov
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31. 12. 2020

304 031,03
304 031,03

Zostatok istiny k 31. 12. 2020

§ 17 ods. 6 písm. a)

Skutočné bežné príjmy k 31. 12.
2020

304 031,03

115 379,74
17 540,20
132 919,94
115 379,74

115 379,74
17 540,20

17 540,20
304 031,03
5,77%
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. 2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR – Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- ......
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31. 12. 2020
Spolu upravené bežné príjmy k 31. 12. 2020
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31. 12. 2020
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009

304 031,03
304 031,03
304 031,03
14 973,09
53 797,00

235 260,94
235 260,94

7 246,31
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- 651002
- 651003
- 651004
- 653002
Spolu splátky istiny a úrokov k 31. 12. 2020
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020

1 209,73
8 456,04

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31. 12. 2020

§ 17 ods.6 písm. b)

8 456,04
235 260,94
3,59%
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Pastovce nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Reformovaná cirkev
500,00
Odstupné
733,00
PN
5,02
Členské ( RVC, Ister GRANUM, ZMOS,
2 108,53
Mesto Šahy spoločný stavebný úrad
PIEROT – nezisková organizácia
50,00
K 31. 12. 2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré podliehali zúčtovaniu.

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

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

10. Podnikateľská činnosť
Obec Pastovce v roku 2020 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Rozpočtová organizácia

Rozdiel – vrátenie

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Rozpočtová organizácia

Rozdiel – vrátenie

finančných
prostriedkov

finančných
prostriedkov

použitých finančných
prostriedkov

použitých finančných
prostriedkov

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Suma poskytnutých
Príspevková organizácia
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Príspevková organizácia

Rozdiel

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

Rozdiel

finančných
prostriedkov

použitých finančných
prostriedkov

Vlastné finančné
prostriedky

Čerpanie finančných
prostriedkov

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
Osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
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Poskytovateľ

-1MV SR
MV SR

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)

-50,00
0,00

COVID 19 - Celoplošné testovanie
1 147,09
1 147,09
Hlásenia pobytu občanov a registra
180,69
180,69
obyvaťeľov (REGOB)
0,00
Okr.úrad
Životné prostredie
46,84
46,84
0,00
Okr.úrad
Odbor školstva
1 044,00
1 044,00
0,00
ÚPSV a rod.
Aktivačná činnosť
3 368,28
3 368,28
ÚPSV a rod.
Stravné
858,00
652,00
205,20
MV SR
Voľby
683,16
683,16
0,00
Min. Dopr. SR
Cestná doprava
21,30
21,30
0,00
Min. Dopr. a Reg. Stavebný úrad- na úseku stavebného
719,73
719,73
0,00
Rozvoja SR
poriadku
MV SR
SODB
1 572,00
240,50
1 331,50
MPSVaR
Implementačná agentúra – sociálna
5 332,00
5 332,00
0,00
služba
MV SR
Sanácia nelegálnych miest obce
53 797,00
53 797,00
0,00
Pastovce
Spolu granty
68 770,09
67 233,39
1 536,70
Nevyčerpané prostriedky poskytnuté za stravné MŠ boli vrátené v roku 2020 vo výške 205,20 Eur.
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

e)

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
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VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Rozdiel

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala:

Predkladá:

Adriena Kuczmanová

Oto Mészáros
Starosta obce

V Pastovciach, dňa 07. 04. 2021

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného
účtu za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 13 994,86 EUR.
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