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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 vyrovnaný. 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 16.12.2019 uznesením č. 57/2019
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 28.2.2020 uznesením č. 10/2020
- druhá zmena schválená dňa 30.4.2020 uznesením č. 12/2020
- tretia zmena schválená dňa 27.8.2020 uznesením č. 34/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 30.10.2020 uznesením č. 39/2020
- piata zmena schválená dňa 4.12.2020 uznesením č. 43/2020
- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1 starostky dňa 31.12.2020
Rozpočet obce k 31.12.2020

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

1.775.051,54
0,00
75.000,00

1.827.178,34
295.931,24
135.251,57

1.845.130,09
296.227,24
130.489,06

68.514,00
0,00

100.228,70
1.514,59

89.017,19
1.514,59

791.363,54
141.577,00
63.135,00

863.010,54
469.750,57
63.135,00

756.309,22
453.947,11
91.474,73

922.490,00

963.891,21

915.030,40

Schválený
rozpočet

Príjmy:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou:

Bežné príjmy
Príjmové finančné operácie
Výdavky:
Bežné výdavky
2Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou:
Bežné výdavky
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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
2.360.104,44

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

2.362.378,17

100,09 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2.360.104,44 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 2.362.378,17 EUR, čo predstavuje 100,09 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1.827.178,34

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1.845.130,09

100,98 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.827.178,34 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1.845.130,09 EUR, čo predstavuje 100,98 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1.075.207,20

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1.116.515,07

103,84 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1.075.207,20 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1.116.515,07 EUR, čo predstavuje
plnenie na 103,84 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 86.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 119.880,68 EUR, čo
predstavuje plnenie na 139,40 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 101.439,15 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 18.322,93 EUR, príjmy dane z bytov boli v sume 118,60 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 86.472,96 EUR, za nedoplatky z minulých r. 33.407,72 EUR.
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2.575,62 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1.600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1.491,26 EUR, čo
predstavuje plnenie na 93,20 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1459,76 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 31,50 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa
v sume 228,23 EUR.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 610,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 115,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 18,85 %.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 2.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 868,28 EUR, čo
predstavuje plnenie na 43,41 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 54.340,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 55.982,59 EUR, čo
predstavuje 103,02 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 51.991,93 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 1.615,71 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 11.973,90 EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
91.556,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

88.009,89

96,13 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 71.376,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 69.427,72 EUR,
čo je 97,27 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
4573,69 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 64.852,06 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 6.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5.020,00 EUR,
čo je 83,67 % plnenie.
Pokuty a penále
Z rozpočtovaných 360,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 360,00 EUR,
čo je 100 % plnenie.
Poplatky a platby za služby
Z rozpočtovaných 13.377,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 12.948,71 EUR,
čo je 96,80 % plnenie.
Ďalšie administratívne poplatky
Z rozpočtovaných 243,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 242,94 EUR,
čo je 99,98 % plnenie
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
700,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

276,98

39,57 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 700,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
276,98 EUR, čo predstavuje 39,57 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z odvodov z hazardných hier
a iných podobných hier.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 659.715,14 EUR bol skutočný príjem vo výške 640.328,15
EUR, čo predstavuje 97,06 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Transfery z rozpočtu VÚC (359):
Nitriansky samosprávny kraj
Metodicko-pedagogické centrum
Transfery zo ŠR (357) :
ÚPSVaR Nové Zámky pracovisko Šurany
MV SR sekcia verejnej správy Bratislava
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
MV SR sekcia verejnej správy Bratislava
Okresný úrad NZ odbor starostlivosti o ŽP
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva

Suma v EUR
6.440,21

Účel

1.000,00 Kultúra - divadlo
696,00 Šport – detské ihrisko
4.744,21 Asistent učiteľa
625.928,5
266,05 Aktivačná činnosť
4.018,51 Matričná činnosť
ZŠ prenesené kompetencie, odmeny,
534.794,00
tlač materiálu počas COVID-19
51,00 ZŠ dopravné žiakom
13,37 nevyčerpané použité v r. 2021
989,67 Transfer zo ŠR – register obyvateľov
284,91 Transfer zo ŠR – životné prostredie
4.406,00 MŠ dotácia predškoláci
6.061,00 ZŠ vzdelávacie poukazy
1.696,00
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Okresný úrad NR odbor školstva
ÚPSVaR Nové Zámky pracovisko Šurany
ÚPSVaR Nové Zámky pracovisko Šurany
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NZ odbor krízového riadenia
Okresný úrad NZ
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
MV SR sekcia verejnej správy Bratislava
MV SR
Štatistický úrad SR
Granty, dary (372):
PLUS-ŠK
Slovenské štrkopiesky
Transfery od subjektov nezaradených
vo VS:
Dobrovoľná požiarna ochrana SR (372)

3.860,00
34.108,80
16,60
12.192,00
100,00
7.644,00
3.202,00
75,00
279,97
2.222,16
5.250,00
1.050,00
3.500,00
3.500,00
75,60
40,23
5.768,00
7.600,00
3.600,00
4.000,00

ZŠ pandemické dohadovacie konanie
ZŠ stravné deti ZŠ,MŠ
ZŠ školské potreby soc.deti
ZŠ asistent učiteľa
ZŠ soc. znevýhodnené deti
ZŠ učebnice
ZŠ odmeny
ZŠ tlač materiálu počas COVID
CO skladník
Transfer zo ŠR – voľby
ZŠ lyžiarsky kurz – poskytnutá
Vrátená nevyčerpaná dotácia r.2020
ZŠ škola v prírode
Vrátená nevyčerpaná dotácia r. 2020
Transfer zo ŠR – register adries
Vymožené pokuty
Sčítanie domov a bytov
Príspevok na stravu dôchodcov
Príspevok na zavlažovací systém

7.000,00
3.000,00 Dobrovoľná požiarna ochrana

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19
Poskytovateľ
Okresný úrad NZ

Suma v EUR

Účel
COVID-19 – odmeny dobrovoľníkom

2.103,65 počas

testovania,
dezinfekčné
prostriedky, materiál na šitie rúšok

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
295.931,24

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

296.227,24

100,10 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 295.931,24 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 296.227,24 EUR, čo predstavuje 100,10 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 8.183,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 8.479,00 EUR,
čo predstavuje 103,62 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 287.748,24 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 287.748,24 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MPaRV SR v zastúpení NSK

Suma v EUR
Účel
287.748,24 Rozšírenie kapacity MŠ
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Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
135.251,57

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

130.489,06

96,48 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 135.251,57 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 130.489,06 EUR, čo predstavuje 96,48 % plnenie.
V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na
výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 51.700,00 EUR schválená obecným
zastupiteľstva dňa 30.10.2020 uznesením č. 42/2020.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 12/2020 zo dňa 30.4.2020 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 11.100,00 EUR na rekonštrukciu miestneho rozhlasu. V skutočnosti
bolo plnenie v sume 11.086,80 EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 39/2020 zo dňa 30.10.2020 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 25.615,00 EUR, a uznesení obecného zastupiteľstva č. 43/2020 zo dňa
4.12.2020 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 233,47 EUR na rozšírenie kapacity
MŠ, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku a pracovné stroje do MŠ. V skutočnosti bolo
plnenie v sume 25.848,31 EUR.
V roku 2020 bola vrátené suma zábezpeky za verejné obstarávanie – rozšírenie kapacity MŠ vo
výške 27.200,00 EUR.
V roku 2020 boli prijaté zábezpeky na nájomné byty vo výške 1.938,60 EUR.
V roku 2020 boli použité prostriedky z minulých rokov na opravu oplotenia ZŠ vo výške 2.387,55
EUR.
V roku 2020 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 6,37 EUR - dopravné žiakom ZŠ
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 8.545,20 EUR – stravné deti ZŠ,MŠ
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 1.776,23 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola s materskou
školou – Alapiskola és Óvoda Veľký Kýr
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
100.228,70

Skutočnosť k 31.12.2020
89.017,19

% plnenia
88,81 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 100.228,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
89.017,19 EUR, čo predstavuje 88,81 % plnenie.
Kapitálové príjmy
Rozpočtová organizácia – Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda Veľký Kýr
v rozpočtovom roku nedosiahla žiadne kapitálové príjmy.
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
1.514,59
1.514,59
100 %
V roku 2020 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky ŠJ z r. 2019 1.514,59 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
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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
2.359.787,32

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

2.216.761,46

93,94 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2.359.787,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 2.216.761,46 EUR, čo predstavuje 93,94 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
863.010,54

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

756.309,22

87,64 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 863.010,54 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 756.309,22 EUR, čo predstavuje 87,64 % čerpanie.

k 31.12.2020

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 242.881,15 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
234.530,58 EUR, čo je 96,56 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, evidencie obyvateľov, CO skladníka, knižnice, životného prostredia, technického úseku,
domu smútku a sociálnych služieb.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 85.864,65 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
81.102,38 EUR, čo je 94,45 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 463.507,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
382.408,07 EUR, čo je 82,50 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 60.585,54 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
48.852,70 EUR, čo predstavuje 80,63 % čerpanie. Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020
ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19. Dotácie boli krátené o 20 % v sume 7.420,71
EUR čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 10.172,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
9.415,49 EUR, čo predstavuje 92,56 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
469.750,57

Skutočnosť k 31.12.2020
453.947,11

% čerpania
96,64 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 469.750,57 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 453.947,11 EUR, čo predstavuje 96,64 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rozšírenie kapacity MŠ, interiérové vybavenie, stroje, výpočtová technika
Z rozpočtovaných 322.505,23 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 313.596,55
EUR, čo predstavuje 97,24 % čerpanie.
b) VKD klimatizácia
Z rozpočtovaných 61.234,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 61.233,31 EUR,
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
c) ČOV projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 13.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 13.000,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
d) OÚ rekonštrukcia strechy starej budovy OÚ
Z rozpočtovaných 35.959,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 35.953,69 EUR,
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
e) Rekonštrukcia – výmena verejného rozhlasu
Z rozpočtovaných 11.100,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 11.086,80 EUR,
čo predstavuje 99,88 % čerpanie.
f) Ročná splátka rekonštrukcie VO – výmena za LED osvetlenie
Z rozpočtovaných 19.077,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 19.076,76 EUR,
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
63.135,00

Skutočnosť k 31.12.2020
91.474,73

% čerpania
144,89 %

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 63.135,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 91.474,73 EUR, čo predstavuje 144,89 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 63.135,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 63.134,13 EUR, čo
predstavuje 99,99 %.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola s materskou
školou – Alapiskola és Óvoda Veľký Kýr
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
963.891,21

Skutočnosť k 31.12.2020
915.030,40

% čerpania
94,93 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 963.891,21 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 915.030,40 EUR, čo predstavuje 94,93 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Kapitálové výdavky
Rozpočtová organizácia – Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda Veľký Kýr
v rozpočtovom roku nemala žiadne kapitálové výdavky
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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
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku HČ
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
( finančné zábezpeky na verejné obstarávanie – MŠ – 27.200,- €,
finančné zábezpeky nájomné byty – 1.938,60 )
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
( vrátenie finančné zábezpeky za verejné obstarávanie MŠ
27.200,- €, vrátenie finančné zábezpeky nájomné byty 1.140,60 €)
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku HČ
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
1.934.147,28
1.845.130,09
89.017,19

1.671.339,62
756.309,22
915.030,40

+262.807,66
296.227,24
296.227,24
0,00

453.947,11
453.947,11
0,00

-157.719,87
+105.087,79
24.033,28
81.054,51
132.003,65
- 29.138,60

= 102.865,05
91.474,73
-28.340,60

= 63.134,13

+ 39.730,92
2.333.239,57
2.188.420,86
144.818,71
24.033,28
120.785,43

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie
ochorenia COVID - 19.
Prebytok rozpočtu v sume 105.087,79 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 24.033,28 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 81.054,51 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na
účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a)
a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 14.349,45 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 13,37 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 14.336,08 EUR
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b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od Slovenské štrkopiesky 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 4.000,00 EUR,
c) zapojené finančné prostriedky zo zábezpeky podľa ustanovenia § 12 ods.7 zákona
č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume
798,00 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 2.544,65 EUR
e) projekt ESF na účte ZŠ s MŠ Veľký Kýr vo výške 2.341,18 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 39.730,92 EUR 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
39.730,92 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
120.785,43 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
Suma v EUR
ZS k 1.1.2020
242.261,63
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
150.779,83
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 12/2020 zo dňa 30.4.2020
11.086,80
rekonštrukcia miestneho rozhlasu
- uznesenie č. 39/2020 zo dňa 30.10.2020
25.614,84
rozšírenie kapacity MŠ
- uznesenie č. 43/2020 zo dňa 4.12.2020 rozšírenie
233,47
kapacity MŠ – neoprávnené náklady
KZ k 31.12.2020
356.106,35
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Finančné vysporiadanie na účte 221002- účet
sociálneho fondu bolo v januári 2021 (rozdiel 472 a 221002).
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1 %
Úbytky - stravovanie
- ostatné úbytky – darčekové poukazy
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR

Sociálny fond ZŠ s MŠ Veľký Kýr
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel – 1,5 %
Úbytky - stravovanie
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR

490,43
1.961,83
994,84
1.040,00
417,42
941,75
6.481,16
1.500,22
1.061,00
3.173,00
1.688,69
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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..
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravy a udržiavanie 6b.j.
- na opravy a udržiavanie 2x6b.j.
- na opravy a udržiavanie 9b.j.
- na opravy a udržiavanie 4 b.j.
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
33.294,89
7.295,85
425,90
416,00
609,13
325,20
38.814,51

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
A K T Í V A – Obec Veľký Kýr
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
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
5.992.777,47
6.339.528,43
4.836.280,13
4.818.178,07
5.231,25
4.229.380,56
601.668,32
1.152.787,98

4.612,50
4.211.897,25
601.668,32
1.517.719,83

581.608,87
0,00
55.352,39
515.826,72
0,00
0,00
3.709,36

885.257,84
0,00
25.069,37
607.392,62
0,00
0,00
3.630,53

A K T Í V A - Základná škola s Materskou školou – Alapiskola és Óvoda Veľký Kýr
Názov
ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
1.308.895,25
1.611.850,58
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
1.245.808,22
1.531.569,15
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

0,00
1.245.808,22
0,00
61.949,98

0,00
1.531.569,15
0,00
79.049,59

0.00
0,00
0,00
61.949,98
0,00
0,00
1.137,05

0,00
26,09
0,00
79.023,50
0,00
0,00
1.231,84
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P A S Í V A – Obec Veľký Kýr
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
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
5.992.777,47
6.339.528,43
3.696.026,37
3.822.543,02
3.696.026,37
976.954,26

3.822.543,02
960.605,96

712,00
8.551,57
787.877,92
101.269,81
78.542,96
1.319.796,84

3.052,00
14.349,45
741.352,60
107.813,85
94.038,06
1.556.379,45

P A S Í V A – Základná škola s Materskou školou – Alapiskola és Óvoda Veľký Kýr
Názov
ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
1.308.895,25
1.611.850,58
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
192.815,01
200.274,98
Z toho : Výsledok hospodárenia
192.815,01
200.274,98
Záväzky
645.094,18
967.218,58
Z toho: Zúčtovanie medzi subjektami VS
581.608,87
885.257,84
Dlhodobé záväzky
1.064,95
1.833,11
Krátkodobé záväzky
62.420,36
80.127,63
Časové rozlíšenie
470.986,06
444.357,02

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020 – Obec Veľký Kýr
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- dodávateľom ELTODO (účet 479)
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnemu rozpočtu – NFP
- štátnym fondom
- sociálneho fondu
- prijaté preddavky – zábezpeky byty
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

32.431,55
227.330,81
14.372,15
8.751,30
1.451,83
14.336,08
42.338,06
51.700,00
532.617,86
417,42
27.438,82
7.420,08
960.605,96

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

32.431,55
227.330,81
14.372,15
8.751,30
1.451,83
14.336,08
42.338,06
51.700,00
532.617,86
417,42
27.438,82
7.420,08
960.605,96

-

Stav záväzkov k 31.12.2020 – Základná škola s Materskou školou Alapiskola és Óvoda Veľký Kýr
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- rozpočtu obce
- sociálneho fondu
- prijaté preddavky
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

5.252,30
41.834,33
25.532,84
4.937,42
885.257,84
1.688,69
2.570,74
144,42
967.218,58

z toho v lehote
splatnosti

5.252,30
41.834,33
25.532,84
4.937,42
885.257,84
1.688,69
2.570,74
144,42
967.218,58

z toho po lehote
splatnosti

-
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Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

VUB a.s.

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

160.000,00

36.204,00

556,94

42.338,06

Rekonštrukcia 4b.j.

Rok
splatnosti

2022

Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu obecnej 4 bytovej jednotky. Úver
je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
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 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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
z toho::
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019*
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok neuhradenej faktúry ELTODO
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020**

Suma v EUR

1.749.365,47
70.352,47
1.819.717,94
42.338,06
51.700,00
532.617,86
227.330,81
853.986,73
532.617,86
532.617,86
321.368,87

Zostatok istiny k 31.12.2020**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. a)

321.368,87

1.819.717,94

17,66 %

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- Dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- Dotácie – Aktivačná činnosť
- Účelovo určené peňažné dary – Slovenské štrkopiesky
- Účelovo určené peňažné dary – stravovanie dôchodcov
- Dotácie NSK
- Dobrovoľní hasičský zbor
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*

Suma v EUR

1.749.365,47
70.352,47
1.819.717,94
627.766,10
266,05
4.000,00
3.600,00
1.696,00
3.000,00
640.328,15
1.179.389,79
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Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou
jednorazového predčasného splatenia:
- 821005 - Rekonštrukcia 4b.j.
- 821007 - ŠFRB
- 651002 - Rekonštrukcia 4b.j.
- 651002 - ŠFRB
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

36.204,00
26.930,13
556,94
8.858,55
72.549,62

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

72.549,62

1.179.389,79

6,15 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

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 č. 2/2015 o zásadách poskytovania transferov
z rozpočtu obce právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia
COVID - 19. Dotácie boli krátené o 20 %, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií
v neziskovom sektore.
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie
- bežné výdavky na
- kapitálové výdavky

Združenie Maďarských rodičov
OZ Rádioklub
MO Červeného kríža
TJ Veľký Kýr
Rybársky zväz Veľký Kýr
Jednota dôchodcov Veľký Kýr
Šachový klub Veľký Kýr
HC Keer
OZ Kynderko
Dobrovoľný hasičský zbor
Farský úrad
MO Matice Slovenskej

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

800,00
160,00
185,36
19.112,00
480,00
280,00
560,00
320,00
799,02
162,92
3.000,00
160,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

800,00
160,00
185,36
15.128,68
480,00
280,00
560,00
0,00
799,02
162,92
3.000,00
0,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

3.983,32
320,00
160,00

K 31.12.2020 boli vyúčtované dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2015
o zásadách poskytovania transferov z rozpočtu obce. Nespotrebovaná dotácia: TJ Veľký Kýr, HC
Keer a MO Matice Slovenskej, bola vrátená na účet obce v r. 2021.

9. 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
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poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu
rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO – Základná škola s materskou školou –
Alapiskola és Óvoda Veľký Kýr
Rozpočtová organizácia

MŠ Veľký Kýr
ŠJ Veľký Kýr
ŠKD Veľký Kýr
ZŠ Veľký Kýr

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

137.131,55
76.749,33
36.522,00
1.206,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

137.131,55
76.749,33
36.522,00
1.206,00

-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ Veľký Kýr

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

644.730,07

644.716,70

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

13,37 (nevyčerpané dopravné
žiakom – použité v r. 2021)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

MV SR sekcia verejnej správy
MV SR sekcia verejnej správy
OÚ NZ odbor starostlivosti o ŽP
ÚPSVaR NZ pracovisko Šurany
ÚPSVaR NZ pracovisko Šurany
ÚPSVaR NZ pracovisko Šurany
OÚ NZ odbor krízového riadenia
Okresný úrad Nové Zámky
MV SR sekcia verejnej správy
MV SR
Štatistický úrad SR
Okresný Úrad NZ
MPaRV SR v zastúpení NSK

Účelové určenie grantu,
transferu
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Matrika
Register obyvateľstva
Životné prostredie
Príspevok na stravu pre deti
Školské potreby soc.deti
Aktivačná činnosť
CO skladník
Voľby
Register adries
Vymožené pokuty
Sčítanie domov a bytov
COVID-19
Rozšírenie kapacity MŠ

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

4.018,51
4.018,51
989,67
989,67
284,91
284,91
34.108,80 19.772,72
16,60
16,60
266,05
266,05
279,97
279,97
2.222,16
2.222,16
75,60
75,60
40,23
40,23
5.768,00
5.768,00
2.103,65
2.103,65
287.748,24 287.748,24

14.336,08
-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

NSK

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

1.696,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

1.696,00

Rozdiel

-

16

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
11. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 120.785,43 EUR.
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