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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec
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. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Celkový
rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20. 12. 2019 uznesením č. 166/2019.
Zmeny rozpočtu, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo:
- prvá zmena k 29.02. 2020, schválená dňa 07. 02. 2020 uznesením č. 4/2020,
- druhá zmena k 31. 03. 2020, vzatá na vedomie dňa 15. 05. 2020 uznesením č. 14/2020,
- tretia zmena k 31. 05. 2020, schválená dňa 15. 05. 2020 uznesením č. 15/2020,
- štvrtá zmena k 30. 06. 2020, schválená dňa 26. 06. 2020 uznesením č. 35/2020,
- piata zmena k 30. 09. 2020, schválená dňa 18. 09. 2020 uznesením č. 53/2020,
- šiesta zmena k 31. 10. 2020, schválená dňa 30. 10. 2020 uznesením č. 74/2020,
- siedma zmena k 31. 12. 2020, schválená dňa 11. 12. 2020 uznesením č. 98/2020.
Rozpočet obce k 31. 12. 2020 v celých €

6 389 365,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
7 420 647,00

4 389 559,00
60 650,00
5 000,00
1 876 920,00
57 236,00
6 389 365,00

4 577 788,00
60 650,00
702 065,00
1 961 692,00
118 452,00
7 289 809,00

1 755 197,00
60 650,00
1 878 250,00
18 500,00
2 676 768,00

1 942 068,00
60 650,00
2 570 582,00
23 500,00
2 693 009,00

0,00

130 838,00

Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Bežné príjmy v podnikateľskej činnosti
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Bežné výdavky v podnikateľskej činnosti
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Kapitálové výdavky RO
Výsledok hospodárenia obce za rok 2020

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet
na rok 2020
6 389 365,00

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
7 420 647,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
4 972 839,05

% plnenia
67,01

Z rozpočtovaných celkových príjmov 7 420 647,00 € bol k 31.12.2020 skutočný príjem v sume
4 972 839,05 €, čo predstavuje plnenie na 67,01 % .
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1. Bežné príjmy obce
Schválený rozpočet Schválený rozpočet na rok
na rok 2020
2020 po poslednej zmene
4 389 559,00
4 577 788,00
Z rozpočtovaných bežných príjmov 4 389 559,00 € bol
4 493 845,05 €, čo predstavuje plnenie na 98,17 %.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet
na rok 2020
2 068 195,00

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2 222 691,00

Skutočnosť
% plnenia
k 31.12.2020
4 493 845,05
98,17
k 31.12.2020 skutočný príjem v sume

Skutočnosť
k 31.12.2020
2 231 410,95

% plnenia
100,39

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 103 896,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 103 895,80 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 48 720,00 € bol k 31.12.2020 skutočný príjem v sume 49 047,48 €, čo je plnenie na
100,67 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21 119,87 €, dane zo stavieb boli v sume 27 603,31 €
a dane z bytov boli v sume 324,30 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 48 604,85 €, za
nedoplatky z minulých rokov 442,63 €. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 2 087,94 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 1 350,00 € bol k 31.12.2020 skutočný príjem v sume 1 513,50 €, čo je plnenie na
112,11 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 68 670,00 € bol k 31.12.2020 skutočný príjem v sume 76 840,72 €, čo je plnenie na
111,90 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 67 989,13 €, z toho za nedoplatky z minulých rokov
642,04 €. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad v sume 82 489,47 €.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet Schválený rozpočet na rok
na rok 2020
2020 po poslednej zmene
143 075,00
141 675,00,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
139 714,91

% plnenia
98,62

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 65 920,00 € bol k 31.12.2020 skutočný príjem v sume 64 548,73 €, čo je plnenie na
97,92 %. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 558,88 € a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 63 989,85 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky - z rozpočtovaných 11 140,00 € bol k 31.12.2020
skutočný príjem v sume 11 611,00 €, čo je plnenie na 104,23 %.
Pokuty, penále a iné sankcie - z rozpočtovaných 120,00 € bol k 31.12.2020 skutočný príjem v sume
15,00 €, čo je plnenie na 12,50 %.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - z rozpočtovaných 63 295,00 €
bol k 31.12.2020 skutočný príjem v sume 62 290,15 €, čo je plnenie na 98,41 %. Uvedený príjem
predstavuje príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 50 005,99 € a príjem za prebytočný
hnuteľný majetok v sume 12 284,16 €.
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby - z rozpočtovaných 1 050,00 € bol
k 31.12.2020 skutočný príjem v sume 1 161,60 €, čo je plnenie na 110,63 %. Uvedené plnenie
predstavuje príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
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Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio z rozpočtovaných 150,00 € bol k 31.12.2020 skutočný príjem v sume 88,43 €, čo je plnenie na
58,95 %. Uvedený príjem predstavujú úroky z vkladov na termínovaných účtoch.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok
na rok 2020
2020 po poslednej zmene
4 720,00
9 369,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
8 553,49

% plnenia
91,30

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 9 369,00 €, bol k 31.12.2020 skutočný príjem vo výške
8 553,49 €, čo predstavuje plnenie na 91,30 %.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované najmä príjmy z dobropisov, z vratiek a z refundácií.
Významnú časť iných nedaňových príjmov v roku 2020 tvoria nedoplatky z vyúčtovania služieb
v prenajatých priestoroch, ktoré boli vo výške 4 459,98 €.
Prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet
na rok 2020
2 173 569,00

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2 204 053,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
2 114 165,70

% plnenia
95,92

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 204 053,00 € bol k 31.12.2020 skutočný príjem vo výške
2 114 165,70 €, čo predstavuje plnenie na 95,92 %.
Poskytovateľ dotácie
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Suma v €
34 928,05

Obec Oravská Lesná
Obec Oravská Lesná
Dobrovoľná požiarna ochrana

100,00
850,00
5 000,00

Okresný úrad, Civilná ochrana

10 727,71

Štatistický úrad SR
Metodicko-pedagogické centrum
Ministerstvo vnútra SR

6 224,00
4 020,57
14 158,00

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

118 992,00

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

166,00

Ministerstvo vnútra SR

3 960,22

Fond na podporu umenia

2 000,00

Ministerstvo vnútra SR

8 851,30

Ministerstvo vnútra SR

1 919,43

Ministerstvo životného prostredia
SR

519,75

Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

236,35

Účel
príspevok na aktivačnú činnosť
nezamestnaných
účelová dotácia na obnovenie kalvárie
účelová dotácia na obnovenie kalvárie
účelová dotácia na DHZ
príspevok na náklady spojené s testovaním
na Covid-19
dotácia na sčítanie domov a bytov
dotácia na asistenta v MŠ
dotácia na výchovu a vzdelávanie 5-ročných
detí MŠ
dotácia na výchovu k stravovacím návykom
dieťaťa
dotácia na výchovu k plneniu školských
povinností dieťaťa
príspevok na prípravu, vykonanie
a zisťovanie výsledkov volieb
dotácia na nákup kníh do miestnej knižnice
dotácia na prenesený výkon štátnej správy
na úseku matriky
dotácia na prenesený výkon štátnej správy
na úseku hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov
dotácia na prenesený výkon štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie
dotácia na prenesený výkon štátnej správy
na vykonávanie špeciálneho stavebného
úradu pre miestne komunikácie
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Ministerstvo vnútra SR

1 601 201,00

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

21 869,00
48 768,00
17 620,00

Ministerstvo vnútra SR

19 500,00

Obce

71 507,77

Ministerstvo vnútra SR

53 810,00

Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Environmentálny fond

66 276,55
960,00

dotácia na prenesený výkon základné
školstvo
dotácia pre ZŠ na vzdelávacie poukazy
dotácia pre ZŠ na asistenta učiteľa
dotácia pre ZŠ na učebnice
dotácia pre ZŠ na lyžiarsky kurz a školu
v prírode
Spoločný obecný úrad
dotácia na prenesený výkon štátnej správy
v školstve a školskej samospráve
dotácia na prenesený výkon štátnej správy
na úseku stavebného poriadku
na odpadové hospodárstvo

Granty a transfery boli účelovo určené a použité v súlade s ich účelom. Z poskytnutých bežných
transferov boli v priebehu roka vykonané vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov vo výške
41 782,31 €, a to z transferu na vykonanie volieb do Národnej rady SR v sume 370,71 €, z dotácie na
lyžiarsky kurz a školu v prírode v sume 4 200,00 €, z dotácie na podporu k stravovacím návykom
dieťaťa v sume 37 178,40 € a z transferu na učebné pomôcky v sume 33,20 €. Z dotácie na prenesený
výkon štátnej správy na základné školstvo neboli vyčerpané finančné prostriedky v sume 18 067,86 €,
ktoré budú použité v roku 2021. Podobne aj finančné prostriedky poskytnuté z Fondu na podporu
umenia vo výške 2 000,00 € na nákup kníh do miestnej knižnice a nevyčerpané finančné prostriedky
z dotácie na sčítanie domov a bytov vo výške 3 890,80 € budú čerpané v roku 2021. Z dotácie na
podporu stravovacích návykov dieťaťa neboli v roku 2020 vyčerpané finančné prostriedky vo výške
68 005,19 €, ktoré budú vrátene do štátneho rozpočtu v roku 2021.
2. Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet
na rok 2020
5 000,00

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
702 065,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
15 234,10

% plnenia
2,17

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 702 065,00 € bol k 31.12.2020 skutočný príjem v sume
15 234,10 €, čo predstavuje plnenie na 2,17 %.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 5 000,00 € bol k 31.12.2020 skutočný príjem z predaja pozemkov v sume 1 615,00
€, čo predstavuje plnenie na 32,30 %.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 697 065,00 € bol k 31.12.2020 skutočný príjem z kapitálových grantov a transferov
v sume 13 619,10 €, čo predstavuje plnenie na 1,95 %. Bol to kapitálový transfer z Environmentálneho
fondu vo výške 7 386,10 € na odpadové hospodárstvo, ktorý bol použitý na výstavbu kompostoviska
pri zbernom dvore, transfer z Allianz-Slovenská sporiteľňa, a. s vo výške 1 500,00 € na merač
rýchlosti a transfer z Ministerstva školstva SR vo výške 4 733,00 € na zariadenie do školskej jedálne.
3. Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet
na rok 2020
1 876 920,00

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 954 319,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
344 488,42

% plnenia
17,62

Z rozpočtovaných finančných príjmov 1 954 319,00 € bol k 31.12.2020 skutočný príjem v sume
344 488,42 €, čo predstavuje plnenie na 17,62 %.
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Príjmové finančné operácie zúčtované v roku 2020 predstavoval príjem nevyčerpaných účelovo
určených prostriedkov z predchádzajúceho roku v sume 48 141,90 €, prevod neodvedených výnosov
z prostriedkov ŠR za rok 2019 vo výške 222,31 €, prevod nevyčerpaných príjmov z roku 2019
v rozpočtovej organizácii vo výške 23 128,36 €, prevod konečných zostatkov finančných prostriedkov
na bežných účtoch z predchádzajúceho roka vo výške 99 527,03 € a prevod finančných prostriedkov
z rezervného fondu na investičné výdavky vo výške 172 297,25 €.
4. Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou
a) Bežné príjmy:
Schválený rozpočet
na rok 2020
57 236,00

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
118 452,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
119 271,48

% plnenia
100,69

Z rozpočtovaných bežných príjmov 118 452,00 € bol k 31.12.2020 skutočný príjem v sume
119 271,48 €, čo predstavuje plnenie na 100,69 %.
Boli to príjmy za prenájom vo výške 168,00 €. Z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov
a služieb bol príjem vo výške 34 687,82 € a z prijatých dotácií od iných subjektov vo výške
41 594,79 €. Okrem uvedených príjmov rozpočtová organizácia zinkasovala aj príjmy z úhrad za
potraviny vo výške 35 162,88 €. Príjmy od rodičov na úhradu niektorých nákladov v školských
zariadeniach boli vo výške 7 654,00 €.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet
na rok 2020
6 328 715,00

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
7 220 659,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
4 435 248,23

% čerpania
61,42

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 7 220 659,00 € bola k 31.12.2020 skutočne čerpaná suma
4 435 248,23 €, čo predstavuje čerpanie na 61,42 %.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet
na rok 2020
1 755 197,00

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 942 068,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
1 361 107,75

% čerpania
70,09

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 942 068,00 € bola k 31.12.2020 skutočne čerpaná suma
1 361 107,75 €, čo predstavuje plnenie na 72,28 %.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 581 759,00 € bola k 31.12.2020 skutočne čerpaná suma 493 872,51 €, čo je plnenie
na 84,89 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov všetkých nákladových stredísk ako je
Obecný úrad, matrika, kultúra, zdravotné stredisko, opatrovateľská služba, aktivačné práce, Spoločný
stavebný úrad, Spoločný školský úrad a Spoločný obecný úrad.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 227 370,00 € bola k 31.12.2020 skutočne čerpaná suma 185 270,28 €, čo je plnenie
na 81,48 %. Obec prispela v roku 2020 na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov sumou
4 628,34 €.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 1 009 126,00 € bola k 31.12.2020 skutočne čerpaná suma 568 912,42 €, čo je
plnenie na 56,38 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých nákladových stredísk Obecného úradu, ako
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sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
Na energie bolo vyčerpaných celkom 89 133,38 €, z toho na teplo 2 432,06 €, na drevnú štiepku
19 755,13 € a na uhlie 5 715,59 €. Na poštové a telekomunikačné služby sa použilo 10 600,29 €.
Celkové výdavky na materiál boli v sume 115 120,15 €, z toho na nákup drobného hmotného majetku
a pracovného náradia suma 24 425,08 €, na nákup kontajnerov na odpad suma 2 868,00 €, na materiál
na údržbu budov, strojov a zariadení vo vlastnej réžii suma vo výške 37 005,84 €. Výdavky na dopravu
boli vo výške 36 071,68 €, z toho nákup pohonných hmôt a olejov v sume 10 214,34 €, na údržbu
vozidiel suma 20 449,28 € a na zákonné a havarijné poistenie vozidiel suma 3 974,98 €.
Na údržbu vykonanú dodávateľským spôsobom bolo vyčerpané 57 373,62 €, z toho na údržbu budov
v sume 48 306,30 €, na údržbu strojov 581,44 € a na údržbu softvéru a komunikačných sietí v sume
6 504,17 €.
Výdavky na nájomné predstavovali celkovú sumu 5 622,51 €, čo je nájomné za nebytové
priestory a pozemky.
Výdavky na služby boli čerpané vo výške 255 237,05 €, v tom kultúrne a športové podujatia vo výške
6 282,16. Na inzerciu a reklamu bola vyčerpaná suma 2 257,40 €. Na všeobecné služby, ako sú tlač
tlačív, revízie zariadení, čistenie, pranie, zber odpadov, bola čerpaná suma vo výške 88 869,86 €, na
štúdie, prieskumy, geometrické plány, audítorské služby a externý manažment pri projektoch boli
čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 23 744,43 €, na poplatky za uloženie komunálneho
odpadu boli čerpané finančné prostriedky v sume 5 178,38 €.
Na stravovanie zamestnancov sa čerpali finančné prostriedky vo výške 23 984,46 €. Na poistenie
majetku bola čerpaná suma 9 987,47 €. Na odmeny poslancom obecného zastupiteľstva a členom
komisií bolo vyčerpané 6 622,36 €.
Výdavky na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru boli čerpané v sume 20 945,31 €, z toho
odmeny na vnútornej správe boli vo výške 8 860,85 €, odmeny za obsluhu kotolne na zdravotnom
stredisku boli v sume 4 385,25 €, odmeny na údržbu ihriska boli vo výške 1 036,80 €, odmeny za
kopanie hrobov boli vo výške 2 213,19 €, odmeny za obsluhu kotolne v Kultúrnom dome boli v sume
1 423,48 € a odmeny domovníkom v obecných bytovkách boli v sume 1 128,00 €.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 120 263,00 € bolo k 31.12.2018 skutočne čerpané 109 507,58 €, čo predstavuje
plnenie na 91,06 %.
Výdavky na bežné transfery boli v roku 2020 čerpané na príspevok spoločnému úradu vo výške
9 329,60 €, príspevok pre TJ Tatran Zákamenné vo výške 32 000,00 €. Príspevok na separovaný zber
bol vo výške 10 976,00 €. Príspevok pri narodení dieťaťa bol poskytnutý vo výške 11 800,00 €
a príspevok pri kolaudácií rodinného domu vo výške 12 000,00 €. Na členské v záujmových
združeniach boli čerpané finančné prostriedky v sume 23 430,71 €. Na odchodné boli čerpané finančné
prostriedky vo výške 2 736,00 €, na jednorazové dávky v hmotnej núdzi bola použitá suma vo výške
1 700,00 € a na nemocenské dávky bola čerpaná suma 2 144,15 € .
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 3 550,00 € bolo k 31.12.2020 skutočne čerpané 3 544,96 €, čo predstavuje 99,86 %
čerpanie na splácanie úrokov z úveru na výstavbu bytov.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
2. Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet
na rok 2020
1 878 250,00

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2 562 082,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
610 687,62

% čerpania
23,84
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 562 082,00 € bolo k 31.12.2020 skutočne čerpané
610 687,62 €, čo predstavuje čerpanie na 23,84 %.
Kapitálové výdavky obce za rok 2020 boli preinvestované na nasledovné účely: na obstaranie
projektovej dokumentácie suma 19 254,72 €, na realizáciu nových stavieb suma 318 552,96 €, na
rekonštrukciu a modernizáciu hmotného majetku suma 226 642,74 €, na nákup strojov a prístrojov
suma 4 264,80 €, na nákup špeciálnych vozidiel suma 21 600,00 €, na zmenu územného plánu obce
suma 7 440,00 € a na nákup pozemkov suma 12 932,40 €. Kapitálové výdavky obec použila na
zveľadenie, rozšírenie a obnovu majetku obce prevažne z vlastných finančných prostriedkov. Medzi
významné investičné akcie realizované v roku 2020 patrí výstavba miestnej komunikácie v Špitáli vo
výške 70 068,13 €, výstavba parkoviska pri materskej škole v Ústredí vo výške 48 111,78 €, výstavba
pumptrackovej dráhy vo výške 58 554,29 €, prístavba a rekonštrukcia šatní na ihrisku vo výške
83 630,37 €, rekonštrukcia strechy na novom kultúrnom dome vo výške 42 398,65 € a prístavba
výťahu na zdravotnom stredisku vo výške 100 613,72 €.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
3. Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet
na rok 2020
18 500

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
23 500,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
23 440,36

% čerpania
99,75

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 23 500,00 € bolo 31.12.2020 skutočne čerpané 23 440,36 €,
čo predstavuje čerpanie na 99,75 %. Bolo to splácanie istiny z prijatého úveru zo Štátneho fondu
rozvoja bývania vo výške 18 440,36 € a vklad do obchodnej spoločnosti vo výške 5 000,00 €.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného
účtu.
4. Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou:
a) Bežné výdavky
Schválený rozpočet
na rok 2020
2 676 768,00

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2 693 009,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
2 434 486,35

% čerpania
90,40

Z rozpočtovaných bežných
výdavkov 2 693 009,00 € bolo k 31.12.2020 skutočne čerpané
2 434 486,35 €, čo predstavuje čerpanie na 90,40 %.
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka boli
v jednotlivých zariadeniach v roku 2020 nasledovné - bežné výdavky v materských školách boli
v sume 415 034,22 €, výdavky v zariadeniach školského stravovania boli v sume 257 773,64 €,
výdavky v školskom klube boli v sume 45 082,02 € a výdavky na prenesenom výkone štátnej správy
boli vo výške 1 716 596,47 €.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného a kapitálového rozpočtu rozpočtovej
organizácie je prílohou Záverečného účtu.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
4 673 231,99

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

4 553 960,51

bežné príjmy RO

119 271,48

3 852 686,88

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

1 418 200,53

bežné výdavky RO

2 434 486,35

820 545,11

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

15 234,10

z toho : kapitálové príjmy obce

15 234,10

kapitálové príjmy RO

0,00

619 172,95

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

619 172,95

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravené hospodárenie obce

0,00

-

603 938,85
216 606,26
116 965,73 + 119 409,52
1 909,74
-

21 678,73
351 860,81
23 440,36

328 420,45
5 040 326,90
4 495 300,19
545 026,71
116 965,73 + 119 409,52
1 909,74
306 741,72

Výsledok hospodárenia v roku 2020 – prebytok vo výške 216 606,26 €, 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 - znižuje
- o nevyčerpanú dotáciu z FPU na zariadenie v sume
2 000,00 €,
18 067,86 €,
- o nevyčerpanú dotáciu na prenesený výkon na ZŠ v sume
- o nevyčerpanú dotáciu na stravovanie detí v sume
68 005,19 €,
- o nevyčerpanú dotáciu na sčítanie domov a bytov v sume
4 978,48 €,
- o nevyčerpanú dotáciu na zariadenie do ŠJ
4 733,00 €,
- o neodvedené príjmy za potraviny zo ŠJ v sume
21 363,87 €,
- o neodvedené príjmy zo ZŠ v sume
15,12 €,
- o neodvedené príjmy z MŠ a ŠK v sume
246,00 €,
116 965,73 €,
- o nevyčerpané prostriedky Spoločného úradu
- o nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako zdroj
financovania podnikateľskej činnosti v sume
1 909,74 €.
Spolu :
238 284,99 €
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Takto zistený schodok v sume 21 678,73 € upravený o sumu 51 586,15 €, čo sú nezaúčtované príjmy
na príjmovú položku v rozpočtovej organizácii – finančný príspevok pre materské školy z UPSVaR
navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 29 907,42 €.
Zostatok z finančných operácií v sume 328 420,45 € 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 navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Zostatky na bankových účtoch a v pokladni obce k 31. 12. 2020 boli vo výške 4 516 857,65 €
z toho
- prostriedky FRB
26 041,59 €,
- prostriedky RF
3 813 885,64 €,
- prostriedky SF
3 690,87 €,
- finančná zábezpeka na byty
13 331,40 €,
- prostriedky SOcÚ
116 965,73 €,
29 775,49 €,
- prostriedky vedľajšieho hospodárstva
- neodvedené výnosy z prostriedkov zo ŠR
14,28 €,
- nevyčerpaná dotácia na zariadenie knižnice
2 000,00 €,
- nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie ZŠ
18 067,86 €,
- nevyčerpaná dotácia na stravovanie detí ZŠ
68 005,19 €,
- o nevyčerpanú dotáciu na sčítanie domov a bytov
4 978,48 €,
- o nevyčerpanú dotáciu na zariadenie do ŠJ
4 733,00 €,
21 609,87 €,
- neodvedené príjmy MŠ, ŠJ a ŠK od rodičov
- nevyčerpané príjmy ZŠ
15,12 €,
- prostriedky fondu opráv a údržby
23 796,88 €,
- depozit 2020
11 958,81 €,
Spolu
4 158 870,21 €.
Obec eviduje pohľadávku vo výške 201,60 €, ktorá nebola účtovaná vo výdavkoch. Na účte
rozpočtovej organizácie sú evidované neodvedené finančné prostriedky vo výške 290,33 €.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
358 479,37 €.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15, ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. O použití rezervného
fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. V roku 2020 obec odviedla do rezervného fondu prebytok
z hospodárenia a prebytok z finančných operácií z roku 2019. V priebehu roku 2020 boli čerpané
finančné prostriedky z rezervného fondu na financovanie investícií vo výške 172 297,25 €.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
3 698 702,23

287 480,66
172 297,25

3 813 885,64
11

Fond rozvoja bývania
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. O použití peňažného fondu rozhoduje
obecné zastupiteľstvo. Fond rozvoja bývania bol vytvorený z príjmov z predaja obecných bytov
v predchádzajúcich obdobiach.
Fond rozvoja bývania
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie peňažného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
26 041,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 041,59

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Obec tvorila v roku 2020 sociálny
fond vo výške 1,25 % z hrubých miezd, čo predstavuje sumu 5 565,92 €. Čerpanie fondu bolo
v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov použité na
regeneráciu pracovnej sily v sume 1 580,46 € a na príspevok na stravovanie zamestnancov v sume
2 882,88 €.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
2 727,08
5 565,92
2 882,88
1 580,46
0,00
3 829,66

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2020
Účtovné zobrazenie majetku obce a zdrojov jeho krytia je zobrazené v súvahe (príloha č. 2).
Aktíva sa rovnajú pasívam vo výške 14 740 819,08 €. Súvaha má vypovedajúcu hodnotu o stave
majetku a záväzkov obce. Obec eviduje dlhodobý majetok v účtovnej hodnote vo výške
9 991 704,78 €, z toho rozostavané investície predstavujú sumu 392 458,92 €.
Obec má bežné účty vedené v dvoch peňažných ústavoch:
- Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Námestovo,
- Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Námestovo.
Celkový stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2020 je 4 515 676,49 €.
Krátkodobé pohľadávky sú v celkovej výške 171 946,83 €. Z toho významnými pohľadávkami sú :
- za nájom bytov a nebytových priestorov
11 930,94 €,
- za vývoz komunálneho odpadu
82 489,47 €,
- za dodávku vody
69 613,80 €,
2 087,94 €,
- daňové pohľadávky
- pohľadávky z refundácií
769,47 €.
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Obec vykazovala v účtovníctve k 31.12.2020 vlastné imanie vo výške 10 511 856,52 €, z toho
výsledok hospodárenia za rok 2020 predstavuje sumu 651 043,56 €.
Krátkodobé záväzky boli k 31.12.2020 vo výške 282 088,69 €. Z toho :
- voči dodávateľom
45 988,67 €,
- splátka úveru ŠFRB
18 628,29 €,
- ostatné záväzky – za pozemky
17 295,14 €,
- iné záväzky
162,75 €,
32 307,02 €,
- voči zamestnancom
- voči orgánom soc. a zdravotného poistenia 22 787,85 €,
- daň z príjmu zo závislej činnosti
4 715,19 €.
Obec k 31.12.2020 evidovala záväzok voči Spoločnému obecnému úradu vo výške 100 615,44 €.
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020

KZ k 31.12.2020

14 142 328,05

14 740 819,08

9 633 078,69

9 991 704,78

21 873,68

19 685,68

8 945 799,71

9 294 173,80

665 405,30

670 405,30

4 503 001,15

4 742 945,65

Zásoby

73 357,09

28 226,34

Zúčtovanie medzi subjektami VS

31 844,04

26 682,83

0,00

1 260,00

146 568,48

167 562,83

4 251 231,54

4 519 213,65

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

6 248,21

6 168,65

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020

KZ k 31.12.2020

14 142 328,05

14 740 819,08

9 884 721,57

10 511 856,52

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

13

9 884 721,57

10 511 856,52

615 831,42

720 017,00

3 091,73

3 045,52

48 366,21

96 726,25

Dlhodobé záväzky

355 682,21

338 156,54

Krátkodobé záväzky

208 691,27

282 088,69

0,00

0,00

3 641 775,06

3 508 945,56

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2020
Obec uzatvorila v roku 2007 zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania o poskytnutí pomoci vo
výške 569 607,64 €. K 31. 12. 2020 bolo z tejto pomoci čerpané 569 607,64 €.
V priebehu roku 2020 bol splatený úver vo výške 18 440,36 €. K 31. 12. 2020 bol zostatok úveru
zo ŠFRB vo výške 339 623,77 €.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

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. 4/2006 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel v celkovej výške 38 127,76 €.

Žiadateľ dotácie

Telovýchovná jednota - bežné výdavky
Spišská charita

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €

Rozdiel

32 000,00

32 000,00

0,00

641,52

641,52

0,00

K 31.12.2020 boli vyúčtované v stanovenom termíne všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade
s VZN č. 4/2006 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Predmetom
podnikania je najmä správa obecného vodovodu. Obec z podnikateľskej činnosti vykázala za rok 2020
kladný hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 10 526,01 €. Celkové výnosy z podnikateľskej
činnosti boli vo výške 64 384,74 €. Náklady na podnikateľskú činnosť boli vo výške 53 858,73 €.
Výnosy a náklady na túto činnosť sa sledujú na samostatnom mimorozpočtovom účte. Od roku 2020
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sú predmetom rozpočtového hospodárenia aj príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť, ktoré sú
súčasťou rozpočtu obce.
a) Príjmy v podnikateľskej činnosti
Bežné príjmy
Schválený rozpočet
na rok 2020
60 650,00

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
60 650,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
60 115,46

% čerpania
99,12

Z rozpočtovaných bežných príjmov 60 650,00 € bol k 31.12.2020 skutočný príjem v sume
60 115,46 €, čo predstavuje plnenie na 99,12 %.
Uvedený príjem predstavuje príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vodné v sume 59 440,34 €
a príjem z dobropisov a vratiek v sume 675,12 €.
Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet Schválený rozpočet na rok
na rok 2020
2020 po poslednej zmene
0,00
7 373,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
7 372,39

% čerpania
99,99

Z rozpočtovaných finančných príjmov 7 373,00 € bol k 31.12.2020 skutočný príjem v sume
7 372,39 €, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.
Príjmové finančné operácie zúčtované v roku 2020 predstavoval príjem nevyčerpaných prostriedkov
v podnikateľskej činnosti z predchádzajúceho roku.
b) Výdavky v podnikateľskej činnosti
Bežné výdavky
Schválený rozpočet
na rok 2020
60 650,00

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
60 650,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
57 092,78

% čerpania
94,13

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 60 650,00 € bola k 31.12.2020 skutočne čerpaná suma
57 092,78 €, čo predstavuje plnenie na 94,13 %.
Medzi významné položky bežných výdavkov patria mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania vo výške 13 056,09 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4 452,06 € a tovary
a služby vo výške 39 145,97 €, z toho na energie bolo čerpané 15 426,75 €, na materiál 8 701,34 €, na
dopravné 4 123,59 €, na údržbu 2 129,82 a na ostatné všeobecné služby 7 620,13 €.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet
na rok 2020
0,00

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
8 500,000,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
8 485,33

% čerpania
99,83

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 8 500,00 € bola k 31. 12. 2020 skutočne čerpaná suma
8 485,33 €, čo predstavuje plnenie na 99,83 %. Kapitálové výdavky boli čerpané na obstaranie
vozidla.
Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok
na rok 2020
2020 po poslednej zmene
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
0,00

% čerpania
0,00
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V roku 2020 neboli realizované žiadne výdavkové finančné operácie v rámci podnikateľskej činnosti.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
a. zriadeným a založeným právnickým osobám
b. štátnemu rozpočtu
c. štátnym fondom
d. rozpočtom iných obcí
e. rozpočtom VÚC
f.
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 poskytla finančné
prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym
fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a: Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám:
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. rozpočtovým organizáciám:
Rozpočtová organizácia – ZŠ s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné čerpala poskytnuté
finančné prostriedky z rozpočtu obce do konca rozpočtového roka. Nevyčerpané finančné prostriedky
k 31.12.2020 neboli vrátené na účet obce vo výške 290,33 €.
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
ZŠ s materskou školou
dotácia z obce
ZŠ s materskou školou
vlastné príjmy MŠ
ZŠ s materskou školou
vlastné príjmy ZŠ
ZŠ s materskou školou
vlastné príjmy ŠJ
ZŠ s materskou školou
vlastné príjmy ŠK

Jána Vojtaššáka –
Jána Vojtaššáka –
Jána Vojtaššáka –
Jána Vojtaššáka –
Jána Vojtaššáka –

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov v €

Rozdiel vrátenie

515 325,79
864,00

512 711,35
864,00

2 614,44
0,00

5 441,00

6 539,00

-1 098,00

291,84

171,99

119,85

58 471,68

61 089,68

-2 618,00

2 024,00

1 922,44

101,56

582 418,31

583 298,46

-880,15

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR, z nadácií
Rozpočtová organizácia
ZŠ s materskou školou Jána Vojtaššáka –
dotácia ŠR prenesené
ZŠ s materskou školou Jána Vojtaššáka –
dotácia ŠR originálne MŠ
ZŠ s materskou školou Jána Vojtaššáka –
dotácia ŠR originálne ŠJ
ZŠ s materskou školou Jána Vojtaššáka –
dotácie od iných subjektov ZŠ
ZŠ s materskou školou Jána Vojtaššáka –

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov v €

Rozdiel vrátenie

1 708 354,30

1 690 286,44

18 067,86

14 158,00

14 158,00

0,00

50 437,21

50 437,21

0,00

25 154,19

25 274,04

-119,85

56 606,72

55 606,72

1 000,00
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dotácie od iných subjektov MŠ
ZŠ s materskou školou Jána Vojtaššáka –
dotácie od iných subjektov ŠJ

15 425,48

15 425,48

0,00

1 870 135,90

1 851 187,89

18 948,01

b: Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
V roku 2020 obec čerpala prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v stanovených termínoch.
K 31. 12. 2020 obec eviduje nevyčerpanú účelovú dotáciu na prenesené kompetencie na školstve vo
výške 18 067,86 €, finančné prostriedky na stravovanie detí vo výške 68 005,19 €, nevyčerpané
finančné prostriedky na zariadenie do školskej jedálne vo výške 4 733,00 € a nevyčerpané finančné
prostriedky určené na sčítanie obyvateľov, domov a bytov vo výške 4 978,48 €. Účelová dotácia na
prenesený výkon na školstve, na zariadenie do školskej jedálne a na sčítanie domov a bytov bude
čerpaná v roku 2021. Dotácia na stravovanie detí bude odvedená do štátneho rozpočtu.
Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Matrika – bežné výdavky

8 851,30

8 851,30

0,00

0,00

Evidencia obyvateľstva-bežné výdavky

1 919,43

1 919,43

0,00

0,00

Životné prostredie- bežné výdavky

519,75

519,75

0,00

0,00

Cestné hospodárstvo- bežné výdavky

236,35

236,35

0,00

0,00

Základné školstvo- ZŠ bežné výdavky

1 708 958,00

1 686 690,14

4 200,00

18 067,86

Základné školstvo- MŠ bežné výdavky

14 158,00

14 158,00

0,00

0,00

Základné školstvo- MŠ bežné výdavky

4 020,57

4 020,57

0,00

0,00

119 158,00

51 119,61

33,20

68 005,19

6 224,00

1 245,52

0,00

4 978,48

10 727,71

10 727,71

0,00

0,00

Stavebné konanie - bežné výdavky

66 276,55

66 276,55

0,00

0,00

Školský úrad- bežné výdavky

53 810,00

53 810,00

0,00

0,00

3 960,22

3 589,51

370,71

0,00

950,00

950,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

1 186,69

1 186,69

0,00

0,00

Aktivačná činnosť § 54- bežné výdavky

10 742,75

10 742,75

0,00

0,00

Aktivačná činnosť § 50j- bežné výdavky

22 998,61

22 998,61

0,00

0,00

4 733,00

0,00

0,00

4 733,00

Účelové určenie grantu, transferu

Stravovanie, učebné pomôcky HN- bežné
výdavky
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov –
bežné výdavky
Pandémia Covid 19 – bežné výdavky

Voľby do NR SR - bežné výdavky
Projekt – renovácia kalvárie – bežné
výdavky
Dobrovoľný hasičský zbor – bežné
výdavky
Aktivačná činnosť § 52j- bežné výdavky

Zariadenie školskej jedálne – kapitálové
výdavky

Vratky

Rozdiel

c: Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
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Obec v roku 2020 uzatvorila zmluvu s Fondom na podporu umenia, na základe ktorej boli obci
poskytnuté finančné prostriedky na zakúpenie kníh vo výške 2 000,00 €, ktoré budú čerpané v roku
2021.

Účelové určenie grantu, transferu

Fond na podporu umenia – nákup
zariadenia
Environmentálny fond – bežné výdavky
Environmentálny fond – kapitálové
výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Vratky

Rozdiel

2 000,00

0,00

0,00

2 000,00

960,00

960,00

0,00

0,00

7 386,10

7 386,10

0,00

0,00

d: Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:
Obec Zákamenné vedie účtovníctvo za Spoločný obecný úrad, do ktorého je začlenených 22 obcí.
Spoločný obecný úrad vykonáva prenesený výkon na úseku stavebného konania, opatrovateľskej
služby a na úseku základného školstva a predškolskej výchovy. V roku 2020 obce poskytli na uvedené
činnosti príspevok vo výške 71 507,77 €. Na bežné výdavky spoločného úradu bolo v roku 2020
čerpané 54 518,98 € zo združených prostriedkov. Celkový záväzok voči združeným obciam
k 31.12.2020 je vo výške 100 615,44 €.

Obec
Babín
Beňadovo
Bobrov
Breza
Hruštín
Klin
Krušetnica
Lomná
Mútne
Novoť
Oravská Jasenica
Oravská Polhora
Oravské Veselé
Rabča
Rabčice
Sihelné
Ťapešovo
Vasiľov
Vavrečka
Zubrohlava

Zostatok
finančných
prostriedkov
k 31.12.2019

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

3 679,07
2 077,21
4 238,69
4 035,09
8 251,08
5 658,70
2 414,06
2 204,87
-1 039,37
8 593,95
2 658,09
9 641,18
7 269,70
4 538,12
5 012,36
4 880,70
1 705,94
2 041,41
3 149,57
5 451,57

2 465,86
1 546,50
3 212,62
2 797,38
5 423,87
4 202,04
1 638,78
1 601,19
3 657,98
6 322,72
1 623,68
3 409,61
5 090,64
4 354,33
3 472,37
3 682,20
1 278,21
1 422,23
1 388,80
3 949,14

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

1 752,28
1 098,96
2 282,94
1 987,86
3 854,30
2 986,04
1 164,54
1 137,83
3 702,50
4 493,03
844,67
4 820,90
3 617,47
4 120,93
2 467,54
2 530,49
908,31
1 087,32
722,48
2 806,31

Zostatok
finančných
prostriedkov
k 31.12.2020

4 392,65
2 524,75
5 168,37
4 844,61
9 820,65
6 874,70
2 888,30
2 668,23
1 083,89
10 423,64
3 437,10
8 229,89
8 742,87
4 771,52
6 017,19
6 032,41
2 075,84
2 376,32
3 815,89
6 594,40

e: Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC:
V priebehu roku 2020 nebol obci poukázaný bežný ani kapitálový grant z VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Hodnotenie plnenia programov obce za rok 2020 je v prílohe č. 3.
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