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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 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 na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 151/2019
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
- prvá zmena schválená dňa 23.6.2020 uznesením č. 39/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1.643.396,29 €

1.647.750,79

1.232.281,53 €

74,79 %

931.668,- €
711.728.,29 €

936.022, 50 €
711.728.,29 €

1.028.106,85 €
123.438,53 €
80.736,15 €

109,84 %
17,34 %

1.631.058,71 €

1.640.200,36 €

1.167.072,18 €

71,15 %

616.995,- €
1.000.853,71 €
13.210,- €

621.349,50 €
1.005.640,38 €
13.210,- €

732.475,23 €
413.968,82 €
20.628,13 €

117,88 %
41,16 %
156,16 %

12.337,58 €

7.550,43 €

65.209,35 €

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočtové
hospodárenie obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1.647.750,79 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1.232.281,53 €

74,79 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.647.750,79 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 1.232.281,53 EUR, čo predstavuje 74,79 % plnenie.
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1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
936.022,50 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1.028.106,85 €

109,84 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 936.022,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1.028.106,85 EUR, čo predstavuje 109,84 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
769.231,- €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

731.696,07 €

95,12 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 696.477,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 679.575,47 EUR, čo predstavuje
plnenie na 97,57 % %.
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19 bola krátená o cca 2,43 % čo predstavuje sumu 16.901,53 EUR.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 37.354,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 30.986,43 EUR, čo
predstavuje plnenie na 82,95 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15.221,19 EUR a príjmy
dane zo stavieb boli v sume 15.765,24 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1.173,23
EUR za nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 12.377,41 EUR, z toho za rok 2020 v sume 4.541,09 EUR.
Daň za psa 1.065,- EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 333,- EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 19.736,17 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
74.442,- €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

58.121,52 €

78,08 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 32.892,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 27.498,24 EUR, čo je
83,60% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 429,- EUR, príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 6.544,40 EUR a príjem z prenajatých bytov
vrátane fondu opráv v sume 20.524,84 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 42.550.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 30.623,28 EUR, čo je
73,70 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
5.800,- €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1.833,91 €

31,62 %
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Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5.800,- EUR, bol skutočný príjem vo výške
1.833,91 EUR, čo predstavuje 31,62 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 86.349,50 EUR bol skutočný príjem vo výške 236.451,82
EUR, čo predstavuje 273,83 % plnenie, z toho v sume 35.262,49 EUR v súvislosti s pandémiou
ochorenia COVID 19.
Poskytovateľ dotácie
Lesné Družstvo DOLINA
Dobrovoľná požiarna ochrana
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Min. práce, sociálnych vecí a rodiny
Min. práce, sociálnych vecí a rodiny
Min. práce, sociálnych vecí a rodiny
Min. práce, sociálnych vecí a rodiny
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Okresný úrad Prešov
Enviromentálny fond
Implementačná agentúra MPSVR
Implementačná agentúra MPSVR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Min. práce, sociálnych vecí a rodiny
Min. práce, sociálnych vecí a rodiny
Min. práce, sociálnych vecí a rodiny
Min. práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma v EUR
150,00
3.000,00
987,47
664,62
27,60
4.233,60
429,28
3.012,24
154,38
3.715,00
279,97
26.977,81
33.134,82
39.732,49
50.757,85
2.684,00
6.658,56
10.523,12
10.698,22
3.368,30

Účel
Finančný dar pre ZO SZZP
Príspevok pre DHZ Kendice
Voľby do NR SR 2020
Register obyvateľstva
Register adries
Strava – hmotná núdza
Transfér – Pomôž svojej obci
Rodinné prídavky
Osobitný príjemca
Prísp.na vých.a vzdel. – 5ročné deti
Civilná obrana
Fin.príspevok – triedenie KO nad 30%
Komunitné centrum
Terénna sociálna práca
Miestna občianska poriadková služba
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Par.54 – Pracuj zmeň svoj život
Par.54 - MŠ - zamestnanosť
Par.54 - ŠJ-pracuj v školskej jedálni
Par. 50j - zamestnanosť

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR
Min. práce, sociálnych vecí a rodiny
Sociálna poisťovňa

Suma v EUR
Účel
5.800,22 Opatrenia na boj proti COVID19
22.454,83 MŠ a ŠJ -80% miezd 3-6 mes.
7.007,44 Odvody zamestnávateľa 4/2020

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
711.728,29 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

123.438,53 €

17,34 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 711.728,29 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 123.438,53 € EUR, čo predstavuje 17,34 % plnenie.
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Príjem z predaja kapitálových aktív:
Príjem z predaja hnuteľného majetku v sume 1.000,- EUR – predaj motorového vozidla: AVIA
A 30-L, PO 157 GS.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 711.728,29 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 122.438,53 EUR,
čo predstavuje 17,20 % plnenie.
Rozpočtované kapitálové príjmy v sume 501.111,19 € na zvýšenie kapacít materskej školy
neboli v roku 2020 realizované, z tohto dôvodu je skutočné plnenie príjmov len 17,34%
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Slovenský futbalový zväz
Ministerstvo životného prostredia

Suma v EUR
Účel
10.000,00 Príspevok na výstavbu VÚZ a g.DHZ
112.438,53 Zníženie energ. náročnosti OcÚ

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
--

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

80.736,15 €

Z ostatných finančných operácií bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 80.736,15 EUR,
z toho: Nevyčerpané prostriedky minulých rokov zapojené do rozpočtu
- 27.054,12 EUR – Dotácia MVSR v roku 2018 – Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
1.981,84 EUR – Dotácia zo ŠR – na stravu HN 1.592,40€ + rodinné prídavky 389,44 €
2.042,40 EUR – Finančné zábezpeky 11 BJ v roku 2019
8.105,83 EUR – Preddavky na stravu a réžiu
1.603,78 EUR – Príjem od rodičov
Ostatné finančné zábezpeky:
- 37.905,78 EUR – PEhAES – nadstavba MŠ
2.042,40 EUR – 11 BJ
Vysvetlenie k finančnej zábezpeke vo výške 2.042,40 EUR v roku 2019:
V roku 2019 bola fyzicky na účet prijatá finančná zábezpeka za prenájom bytov 11 BJ vo výške
2.042,40 EUR, ktorá bola účtovne zúčtovaná vo finančných operáciách v roku 2020.
Zároveň aj v roku 2020 nastala zmena nájomníkov bytov a bola prijatá a vrátená zábezpeka vo
výške 2.042,40 EUR, ktorá je zúčtovaná na príjme aj na výdaji vo finančných operáciách.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1.640.200,36 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

1.167.072,18 €

71,15 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1.640.200,36 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 1.167.072,18 EUR, čo predstavuje 71,15 % čerpanie.
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1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
621.349.50 €

Skutočnosť k 31.12.2020
732.475,23 €

% čerpania

117,88 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 621.349.50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 732.475,23 EUR, čo predstavuje 117,88 % čerpanie.
Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie
Funkčná klasifikácia
0111 Výkonné a zákonodarné orgány
0112 Finančné a rozpočtové záležitosti
0160 Všeobecné verejné služby
0170 Transakcie verejného dlhu
0220 Civilná obrana
0220 Civilná obrana – COVID 19
0320 Ochrana pred požiarmi
0320 Ochrana pred požiarmi - povodeň
0360 Miestna občianska poriadková služba
0412 Všeobecná prac. oblasť - KC
0451 Cestná doprava
0510 Nakladanie s odpadmi
0520 Nakladanie s odpadovými vodami
0560 Ochrana životného prostredia
0620 Rozvoj obcí
0630 Zásobovanie vodou
0640 Verejné osvetlenie
0660 Bývanie a občianska vybavenosť
0810 Rekreačné a športové služby
0820 Kultúrne služby
0830 Vysielacie a vydavateľské služby
0840 Náboženské a spoločenské služby
0860 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
0911 Predprimárne vzdelávanie
0912 Primárne vzdelávanie
09602 Vedľ.služby v rámci predprimár.vzd.
1020 Staroba
1030 Pozostalí
1040 Rodina a deti - TSP
1050 Nezamestnanosť
1070 Sociálna pomoc občanom

Rozpočet na
rok 2020
189.517,23
1.000,00
2.078,00
3.500,00
300,00
7.150,57
39.488,60
18.808,01
11.000,00
35.470,00
1.970,00
2.250,00
9.493,82
200,00
6.000,00
5.770,00
19.650,00
11.850,00
100,00
1.850,00
900,00
125.215,00
22.240,00
75.896,00
8.100,00
100,00
15.280,43
300,00
5.250,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
200.376,23
1.479,44
913,31
0,00
279,97
14.494,41
9.026,59
11.011,54
45.070,31
42.738,82
7.302,36
43.095,62
1.132,00
2.778,20
6.510,94
0,00
12.931,25
5.207,74
25.128,87
12.261,16
0
744,23
30,07
139.379,82
21.600,00
66.909,18
6.933,06
88,00
46.899,16
225,00
5.219,43

%
čerpania
105,73
147,94
43,95
0,00
93,32
126,24
114,13
227,24
66,39
128,76
57,46
123,48
68,58
0,00
215,32
90,26
127,88
103,47
0
40,23
3,34
111,31
97,12
88,16
85,59
88,00
306,92
75,00
99,42

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Vzhľadom na vzniknutú pandemickú situáciu súvisiacu s vírusovým ochorením COVID 19
vznikli vyššie bežné výdavky na 0220 – Civilná obrana – COVID 19
Ďalšia významná položka vznikla z dôvodu povodne v obci Kendice na 0320 - Ochrana pred
požiarmi – povodeň. S týmito položkami súvisia vyššie výdavky na tovaroch a službách.
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Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
V priebehu roka 2020 sa navyšovali pracovné pozície v Komunitnom centre z pôvodnej 1
zamestnanca sú 3 zamestnanci, a v Terénnej sociálnej práci z pôvodného 1 zamestnanca sú 4
zamestnanci. Z tohto dôvodu skutočnosť celkových výdavkov na mzdy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania a s tým súvisiace odvody do poisťovni bola vyššia ako bol
schválený rozpočet na rok 2020 s následných schváleným opatrením z 23.6.2020. Ďalšie
rozpočtové opatrenie nebolo v roku 2020 schválené, z tohto dôvodu sú veľké rozdiely v čerpaní
rozpočtu niektorých položiek.
Z rozpočtovaných výdavkov 244.593,82 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
294.754,98 EUR, čo je 120,51 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
pracovníkov komunitného centra, terénnej sociálnej práce, pracovníkov materskej školy
a školskej jedálne, Miestnej občianskej poriadkovej služby a pracovníkov pracujúcich na základe
dohôd s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v rámci projektov zameraných na podporu
zamestnanosti.
Poistné a príspevky do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 80.957,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
109.543,91 EUR, čo je 135,31 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 225.433,68 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
266.875,88 EUR, čo je 118,38 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom, ostatné tovary a služby, výdavky súvisiace s COVID 19 a povodňou v obci.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 63.365,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
57.967,27 EUR, čo predstavuje 91,48 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 7.000,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 3.333,19
EUR, čo predstavuje 47,62 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1.005.640,86 €

Skutočnosť k 31.12.2020
413.968,82 €

% čerpania
41,16

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1.005.640,86 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 413.968,82 EUR, čo predstavuje 41,16 % čerpanie.
Funkčná klasifikácia
0111 Výkonné a zákonodarné orgány
0451 Cestná doprava
0810 Rekreačné a športové služby

Rozpočet na
rok 2020
660.847,88
224.792,98
120.000,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
130.311,47
80.279,79
203.377,56

%
čerpania
19,12
35,71
169,48
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Zníženie energetickej náročnosti OcÚ
Z rozpočtovaných 77.245,60 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 80.501,57
EUR, čo predstavuje 104,22 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
Z rozpočtovaných 48.210,12 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 48.309,57
EUR, čo predstavuje 100,21 % čerpanie.
c) Rekonštrukcia MK - Vyšná
Z rozpočtovaných 42.552,98 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 42.134,11
EUR, čo predstavuje 99,02 % čerpanie.
d) Obytná zóna – IBV pri Rybníčku
Z rozpočtovaných 150.000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 17.598,92
EUR, čo predstavuje 11,73 % čerpanie.
e) Výstavba viacúčelového športového zariadenia a garáže DHZ
Z rozpočtovaných 120.000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 203.377,56
EUR, čo predstavuje 169,48 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
13.210,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020
20.628,13 €

% čerpania
156,16

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 13.210.- EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 20.628,13 EUR, čo predstavuje 156,16 % čerpanie.
Funkčná klasifikácia
0111 Výkonné a zákonodarné orgány
0112 Finančné a rozpočtové náležitosti

Rozpočet na
rok 2020
13.210,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
5.000,00
15.628,13

%
čerpania
118,31

Výdavkové FO v sume 5.000,- EUR - vklad - 100% podiel dcérskej spoločnosti Obecný sociálny
podnik KENDY s.r.o., r.s.p.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 13.210,- EUR
- na splácanie istiny z úveru zo ŠFRB na výstavbu 11 BJ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020
v sume 13.585,73 EUR, čo predstavuje 102,84 %
- vrátenie finančnej zábezpeky 11 BJ v sume 2.042,40 EUR pri zmene nájomníkov bytov.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
1.028.106,85
1.028.106,85
0,00

732.475,23
732.475,23
0,00

295.631,62
123.438,53
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z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
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

123.438,53
0,00

413.968,82
413.968,82
0,00

-290.530,29
5.101,33
-20.090,22
0,00
-14.988,89

Príjmové finančné operácie

80.736,15

Výdavkové finančné operácie

20.628,13

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

60.108,02
1.232.281,53
1.190.495,12
45.119,13

Prebytok rozpočtu v sume 5.101,33 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 sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe
osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo
výške 20.090,22 EUR a takto zistený schodok v sume 14.988,89 EUR bol v rozpočtovom roku
2020 vysporiadaný
- z hospodárskeho výsledku finančných operácií 60.108,02 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 45.119,13 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu v sume 45.119,13 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
45.119,13 EUR.
Prebytok rozpočtu obce 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 o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov
podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške 20.090,22 EUR
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v rozpočtovom roku 2020 v sume 10.324,95 EUR a to na:
o rodinné prídavky v sume 174,65 EUR
o dotácia na stravu, HN v sume 2.412,00 EUR,
o sčítanie obyvateľstva, domov a bytov v sume 2.684,00 EUR
o projekt: Pracuj, zmeň svoj život v sume 5.054,30 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 3.120,66 EUR,
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c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od rodičov podľa ustanovenia § 5
ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 841,84 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 5.345,68 EUR,
e) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde v sume 457,09 EUR,

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
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 :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
176.606,62 €
0

0

176.606,62 €

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje vyššia kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
1.818,51
2.637,09

315,09
2.612,79

1.527,72

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2020

Suma v EUR
13.996,84
11

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu ....
- na opravu ....
KZ k 31.12.2020

3.120,66

17.117,50

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
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

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
4.027.027,02
4.281.958,07
3.717.402,82
3.959.741,39
19.290,00
3.380.685,99
317.230,03
306.761,44

19.318,80
3.618.192,56
322,230,03
320.205,50

401,75

223,65

46.885,10
259.474,59

36.981,79
283.000,06

2.862,76

2.011,18

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
4.027.027,02
4.281.958,07
2.238.441,17
2.422.091,97

2.238.441,17
542.515,29

2.422.091,97
576.392,64

1.500,00
29.035,96
410.200,96
101.778,37

1.600,00
10.324,95
375.640,38
188.827,31

1.246.070,56

1.283.473,46
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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
- dlhodobý záväzok - EUROVIA
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom - ŠFRB
- zábezpeka nájomníkov bytov 11 BJ
- krátkodobé rezervy
- záväzky zo sociálneho fondu
- iné záväzky - preddavky
- ost. záväzky – zábezpeka PEhAES
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho v lehote
splatnosti

105.735,16
47.392,15
22.025,86
13.715,86
2.174,41
10.324,95
317.143,61
10.707,84
1.600,00
396.,78
7.270,24
37.905,78
576392,64

z toho po lehote
splatnosti

105.735,16
47.392,15
22.025,86
13.715,86
2.174,41
10.324,95
317.143,61
10.707,84
1.600,00
396.,78
7.270,24
37.905,78
576392,64

Jedná sa o záväzky obce v lehote splatnosti, ktoré nie sú započítavané do celkovej sumy dlhu
obce. V súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa celkovou sumou dlhu obce rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania
istín návratných zdrojov financovania a záväzkov z investičných dodávateľských úverov a
ručiteľských záväzkov obce. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru
poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo
výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné
byty. V súlade s platnou legislatívou SR a vzhľadom k tomu, že obec v roku 2020 neprijala
žiaden návratný zdroj financovania (bankový, resp. dodávateľský úver) obec Kendice vykazuje
ku koncu sledovaného obdobia 2020 celkovú sumu dlhu 0,- €, čo je 0,00 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho roka.

8. 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 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým
osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel.
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Futbalový klub Slovan Kendice
ETUDY ART MEDIA
Folklórny súbor Kendičan
Občianske združenie LAČO ROMA
Školský klub detí pri CZŠ Kendice
DSS, Domov sv. Dominika
CSS Spišský Štvrtok n.o.
ZO SZZP

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

14.500,00
4.500,00
3.000,00
150,00
21.600,00
2.840,00
240,00
1.628,88

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

14.500,00
4.500,00
3.000,00
150,00
21.600,00
2.840,00
240,00
1.628,88

0
0
0
0
0
0
0
0
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Klub Turistov
Klub šipkárov
Slovenská Jednota Dôchodcov
Pierott, n.o.

265,76
500,00
1.083,80
50,00

265,76
500,00
1.083,80
50,00

0
0
0
0

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v roku 2020.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) štátnym fondom
c) zriadeným a založeným právnickým osobám
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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

MŽP SR
MV SR
Dobrovoľná PO
MV SR
MV SR
MV SR
MPSVR
MPSVR
MPSVR
MPSVR
OÚ Prešov, OŠ
OÚ Prešov
IA MPSVR
IA MPSVR
MV SR
MV SR
MPSVR
MPSVR
MPSVR
MPSVR

Zníženie energ. náročnosti OcÚ
Dotácia v r. 2018 – rekonštrukcia PZ
Príspevok pre DHZ Kendice
Voľby do NR SR 2020
Register obyvateľstva
Register adries
Príspevok na stravu, HN
Transfér – Pomôž svojej obci
Rodinné prídavky
Osobitný príjemca
Prísp.na vých.a vzdel. – 5ročné deti
Civilná obrana
Komunitné centrum
Terénna sociálna práca
Miestna občianska poriadková služba
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Par.54 – Pracuj, zmeň svoj život
Par.54 - MŠ - zamestnanosť
Par.54 - ŠJ-pracuj v školskej jedálni
Par. 50j - zamestnanosť

112.438,53
27.054,12
3.000,00
987,47
664,62
27,60
4.233,60
429,28
3.012,24
154,38
3.715,00
279,97
33.134,82
39.732,49
50.757,85
2.684,00
6.658,56
10.523,12
10.698,22
3.368,30

112.438,53
27.054,12
3.000,00
987,47
664,62
27,60
1.821,60
429,28
2.837,59
154,38
3.715,00
279,97
33.134,82
39.732,49
50.757,85
0
1.604,26
10.523,12
10.698,22
3.368,30

0
0
0
0
0
0
2.412,00
0
174,65
0
0
0
0
0
0
2.684,00
5.054,30
0
0
0
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b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

Enviromentálny Fin. príspevok za triedenie komunál.
fond
odpadu nad 30%

26.977,81

26.977,81

0

c) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Obecný sociálny podnik
KENDY s.r.o., r.s.p.

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

5.000,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

5.000,00

0

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
11. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2020.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výhradami.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 4.512,- EUR.
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