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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 Slanská Huta 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 15.01.2020 uznesením č. 4/2020. 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 21.04.2020 uznesením č. 11/2020 

- druhá zmena schválená dňa 21.07.2020 uznesením č. 22/2020 

- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č.III/2020 starostkou obce dňa 

30.11.2020 

- štvrtá zmena schválená dňa 30.12.2020  uznesením č.37/2020 

- piata zmena upravená rozpočtovým opatrením č. V/2020 zo dňa 31.12.2020 

prostriedky prijaté cez príjmové operácie na základe Dohody č.20/41/54/290 

s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Košice – prijaté finančné prostriedky na 

podporu vytvárania pracovných miest. 

 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020  

 

 

  

Schválený rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

Príjmy celkom 110 705,00 118 990,86 129 198,27 

z toho :    

Bežné príjmy 110 705,00 115 705,86 125 913,27 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 

Finančné operácie 

príjmové 

0,00 3 285,00 3 285,00 

Výdavky celkom 99 380,00 106 648,16 126 640,75 

z toho :    

Bežné výdavky 82 220,00 88 288,16 107 035,00 

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 400,00 

Finančné operácie 

výdavkové 

17 160,00 18 360,00 19 205,75 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

 

11 325,00 

 

12 342,70 

 

2 557,52 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020  
 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

118 990,86 129 198,27   108,58 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 118 990,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 129 198,27 EUR, čo predstavuje  108,58% plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

115 705,86 125 913,27 108,82 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 115 705,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 125 913,27 EUR, čo predstavuje  108,82%  plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

80 820,00 82 284,93 101,81 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 57 750,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 59 535,60 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 103,09 %. 

 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 19 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 18 562,93 EUR, 

čo predstavuje plnenie na 96,68 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 16 985,92 

EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 577,01 EUR.  

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 18 387,35 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 

143,96 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 

2 199,55 EUR. 

 

Daň za psa   

Z rozpočtovaných 370,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 358,54 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 96,90 % plnenie. 

 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 3 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 827,86 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 109,37 % plnenie. 



 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

28 465,00 27 879,32 97,94 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku : 210 

Z rozpočtovaných 26 690,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 25 375,72 EUR, 

čo je 95,07 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za hrobové miesta v sume 16,60 

EUR, príjem z prenájmu sály KD v sume 228,00 EUR a príjem z prenájmu bytov sume 

25 131,12 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby : 220 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1 775,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 504,20 EUR, čo 

je 141,08 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy: 290 

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0,00 282,02 100,00 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 282,02 

EUR.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z refundácie za testovanie COVID 19.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 6 320,86 EUR bol skutočný príjem vo výške 

15 466,40 EUR, čo predstavuje 244, 68 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

DHZ – dobrovoľná požiarna ochrana 3 000,00 Dotácia DHZ 

ÚPSVaR Košice 4 817,70  Dohoda č.20/41/54/290 

ÚPSVaR Košice 5 182,08 Dohoda č.19/41/50j/85 

Štatistický úrad SR 1 100,00 Sčítanie domov a bytov 2021 

Ministerstvo vnútra SR      19,60 Register adries 

Ministerstvo vnútra SR      81,84 REGOB 

Ministerstvo vnútra SR      23,56 Životné prostredie 

Ministerstvo vnútra SR    783,16 Voľby 

 

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID - 19 : 

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra SR    458,46 Testovanie COVID 19 

   

   

   

 



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 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0,00 0,00  

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

0,00 EUR.  

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR. 

 

Prijaté granty a transfery 

V roku 2020 obec neprijala žiadne  granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID - 19 týkajúce sa kapitálových príjmov. 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

3 285,00 3 285,00 100 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 3 285,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 3 285,00 EUR, čo predstavuje  100 % 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 3 285,00 EUR schválená obecným 

zastupiteľstva dňa 30.10.2020 uznesením č.34/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

106 648,16 126 640,75 118,75 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 106 648,16 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 126 640,75 EUR, čo predstavuje  118,75 % čerpanie.  

1. Bežné výdavky  

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

88 288,16                107 035,00                   121,23 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 88 288,16 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 107 035,00 EUR, čo predstavuje  121,23 % čerpanie.  

 

Vybrané ukazovatele výdavkovej časti :  

           Funkčná klasifikácia 

Schválený rozpočet na 

rok     Skutočnosť       % 

      

2020 po poslednej 

zmene   k 31.12.2020 

  

plnenia 

01.1.1 Výdavky verejnej        

  správy - obce 53689,29 60714,65 113,08 

01.1.2 Finančná a rozpočtová       

  oblasť   4250,00 6582,04 154,87 

01.6.0 Všeob. verejné služby       

  inde nešpecifikované 783,16 783,16 100,00 

01.7.0 Transakcie verejného        

  dlhu   5720,00 5367,80 93,84 

02.2.0 Civilná obrana        

  COVID - 19 0,00 171,66 100,00 

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 2600,00 4885,51 187,90 

04.1.2 Všeobecná pracovná       

  oblasť   0,00 6747,56 100,00 

04.5.1 Cestná doprava 1100,00 2616,92 237,90 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 5650,00 4689,17 82,99 

06.1.0 Rozvoj bývania 4965,71 6411,98 129,12 

06.2.0 Rozvoj obcí 1150,00 1253,67 109,00 

06.4.0 Verejné osvetlenie 2300,00 3008,48 130,80 

08.1.0 Rekreačné a športové       

  služby   1120,00 719,11 64,20 

08.2.0 Kultúrne služby 700,00 1546,66 220,95 

08.3.0 

Vysielacie 

a vydavateľ-       

  ské služby 60,00 58,98 98,30 

08.4.0 

Náboženské a iné 

spolo-       

  čenské služby 2050,00 1477,65 72,08 



Rozbor významných položiek bežného rozpočtu :  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  

Z rozpočtovaných výdavkov 22 080,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020  

v sume 31 270,40 EUR, čo predstavuje 141,62 % čerpanie. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 9 254,40 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume  

12 498,52 EUR, čo predstavuje 135,05 % čerpanie. 

 

Tovary a služby  

Z rozpočtovaných výdavkov 45 883,76 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume  

56 262,88 EUR, čo predstavuje 122,62 % čerpanie. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 3 100,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume  

1 935,71 EUR, čo predstavuje 62,44 % čerpanie. 

 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 5 720,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

5 367,80 EUR, čo predstavuje 93,84 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0,00                 400,00                100 

 

a) z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 400,00 EUR. Použité boli na stavebné opravy časti OcÚ.  

 

Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

18 360,00                   19 205,75                104,60 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 18 360,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 19 205,75EUR, čo predstavuje  104,60  % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 18 360,00 EUR na splácanie istiny 

z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 19 205,75 EUR, 

čo predstavuje 104,60 %.  

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 
 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 125 913,27,00 

Bežné výdavky spolu 107 035,00 

Bežný rozpočet +18 878,27,00 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 400,00 

Kapitálový rozpočet  -400,00 

Výsledok hospodárenia - prebytok + 18 478,27  

  
Príjmové finančné operácie  
 

3 258,00 

Výdavkové finančné operácie  

 
-19 205,75  

Rozdiel finančných operácií -15 920,75 
  

PRÍJMY SPOLU   129 198,27 

VÝDAVKY SPOLU 126 240,75 

Hospodárenie obce  2 957,52 

Vylúčenie z prebytku za FOaÚ 1 863,13 

Upravené hospodárenie obce 1 094,39 

 

Z prebytku hospodárenia sa vylučuje rozdiel medzi tvorbou ( 2 767,62 EUR ) a výdavkami ( 

904,49 EUR )  z fondu opráv a údržby v sume 1 863,13 EUR. 

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená 

v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19. 

 

 
     

Záverečný účet – návrh na rozdelenie 

 

Na základe zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách obec vytvára rezervný 

fond. V súlade s citovaným zákonom navrhujeme upravený výsledok rozpočtového 

hospodárenia previesť do Rezervného fondu v celkovej sume 1 094,39 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  405,58       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za r. 2018 

      z prebytku rozpočtu za r. 2019 

80,81 

1 296,53      

KZ k 31.12.2020                           1 782,92 

 

 



Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje Smernica o sociálnom fonde. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 318,76   

Prírastky - povinný prídel  332,19                                     

               - ostatné prírastky 0,00     

Úbytky   - stravovanie  zamestnanci                   128,26   

               - regeneráciu PS, dopravu               0,00    

               - dopravné                           0,00  

               - ostatné úbytky                                                0,00    

KZ k 31.12.2020                                                                

522,69 

 

 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  3 594,52       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

     - vrátka výpožičky minulých rokov 

2 767,62 

 

1 100,00      

Úbytky   - použitie fondu : 904,49       

KZ k 31.12.2020 6 557,65       

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020  v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu   
Neobežný majetok spolu 1 566 788,55 1 330 936,44 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 1 382 373,21 1 262 812,70 
Dlhodobý finančný majetok 48 795,06 48 789,30 
Obežný majetok spolu 135 318,73 19 334,44 
z toho :   
Zásoby 0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 115 457,26 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  12 146,90 6 465,75 
Finančné účty  7 714,57 12 868,69 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  301,55 0,00 

 



P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu   
Vlastné imanie  273 793,02 286 188,67 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  273 793,02 286 188,67 
Záväzky 354 258,50 340 664,83 
z toho :   
Rezervy  600,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 1 199,46 
Dlhodobé záväzky 315 740,05 302 311,76 
Krátkodobé záväzky 6 016,61 8 210,77 
Bankové úvery a výpomoci 31 901,84 28 942,84 
Časové rozlíšenie 938 737,03 704 082,94 

 

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 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 400,93 400,93 0,00 

- zamestnancom 1 704,91 1 704,91  0,00 

- poisťovniam  1 476,75 1 476,75 0,00 

- daňovému úradu 368,07 368,07 0,00 

- štátnemu rozpočtu 3 285,00 3 285,00 0,00 

- bankám 18 681,17 18 681,17 0,00 

- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky – vrátky FOaÚ, 

kauciový účet za staré roky 

6 976,67 0,00 6 976,67 

Záväzky spolu k 31.12.2020 32 893,50 25 916,83 6 976,67 

 

Stav úverov k 31.12.2020  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2020 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2020 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 
splatnosti 

 

ŠFRB Výstavba BD 

8b.j. 

257 370,60 8 726,90 3 194,10 188 458,87 r.2040 

ŠFRB Výstavba BD  

6 b.j. 

153 583,01 4 896,47 1 177,57 113 330,20 r.2041 

SZaRB Cyklotrasa 88 870,00 2 952,00  

 

673,04 15 089,91 r.2025 

PrimaBanka a.s. Municipálny 

úver 

9 779,26 1 092,00 289,09 3 591,26 r.2024 

 

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 Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 

z toho::  

 

- skutočné bežné príjmy obce  117 584,99 

- skutočné bežné príjmy RO  0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019* 117 584,99 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:  

- zostatok istiny z bankových úverov 18 681,17 

- zostatok istiny z pôžičiek 6 976,67 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 3 285,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 301 789,07 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020  

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 301 789,07 

- z úveru z Environmentálneho fondu  

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 301 789,07 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020** 28 942,84 

 
Zostatok istiny k 31.12.2020** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

28 942,84 117 584,99 24,61 % 

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

 

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 

z toho:  

 

- skutočné bežné príjmy obce  117 584,99 

- skutočné bežné príjmy RO  0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 117 584,99 

  

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 647,76 

- dotácie zo ŠR  

- dotácie z MF SR ....  

- príjmy z náhradnej výsadby drevín  

- účelovo určené peňažné dary   

- dotácie zo zahraničia  

- dotácie z Eurofondov   

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019 116 937,23 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019* 116 937,23 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004  

- 821005 4 043,93 

- 821007 15 161,82 

- 821009  

-   

- 651002 962,13 

- 651003 4 405,67 

- 651004  

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** 24 573,55 



 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2020** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

24 573,55 116 937,23 21,01% 

 

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

 

 

8. Informácie o nákladoch a výnosoch  

 

VÝNOSY  

   Druh výnosov Popis (č.účtu a názov)   Suma v  € 

Tržby za vlastné výkony a tovar 601 - Tržby za vlastné výrobky 0,00 

  602 - Tržby z predaja služieb 770,04 

Daňové a colné výnosy a výnosy 632 - Daňové výnosy samosprávy 79405,68 

z poplatkov 633 - Výnosy z poplatkov 4223,23 

Ostatné pokuty 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky    

            z omeškania 711,66 

Zúčtovanie rezerv a opravných 653 - Zúčtovanie ostatných rezerv    

položiek z prevádzkovej činnosti          z prevádzkovej činnosti 600,00 

Výnosy z transférov a rozpočtových  693 - Výnosy samosprávy z bežných transférov 11124,17 

príjmov v obciach, VÚC a v RO a 

PO 694 - Výnosy samosprávy z kapit. transférov 20678,42 

zriadených obcou alebo VÚC 697 - Výnosy samosprávy z bežných transférov   

  od ostatných subjektov mimo verejnej správy 3000,00 

   

NÁKLADY    

   Druh nákladov Popis (č.účtu a názov)   Suma v  € 

Spotrebované nákupy 501 - Spotreba materiálu 10424,46 

  502 - Spotreba energie 4755,38 

Spotrebované služby 511 - Opravy a udržiavanie 5284,69 

  512 - Cestovné 53,84 

  513 - Náklady na repré 1103,78 

  518 - Ostatné služby 25395,24 

Osobné náklady 521 - Mzdové náklady 34836,96 

  524 - Zákonné sociálne poistenie 11976,57 

  527 - Zákonné sociálne náklady 1152,14 

Dane a poplatky 538 - Ostatné dane a poplatky 192,98 

Ostatné náklady na prevádzkovú 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omešk. 300,00 

činnosť 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. 600,00 

  546 - Odpis pohľadávky 148,77 

  548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 539,82 

Odpisy , rezervy a opravné položky 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného   

z prevádzkovej činnosti a finančnej          a  hmotného majetku 17374,12 

činnosti a zúčtovanie časového 558 - Tvorba opravných položiek    

rozlíšenia           z prevádzkovej činnosti 9624,45 

Finančné náklady 562 - Úroky 5367,80 



  568 - Ostatné finančné náklady 868,48 

Mimoriadne náklady 572 - Škody 1080,00 

Náklady na transfery a náklady 

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce 

alebo   

z odvodu príjmov z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným   

  subjektom verejnej správy 786,67 

 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

f) voči ostatným právnickým a fyzickým 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 v roku 2020 

 

Poskytovateľ  Účelové určenie  Poskytnutá suma      Použitá suma 

MV SR  REGOB    81,84 €  81,84 € 

MV SR  Register adries   19,60 €  19,60 € 

MV SR  Životné prostredie   23,56 €  23,56 € 

MV SR  Voľby                          783,16 €           783,16 € 

ÚPSVaR  Projekt zamestnanosti § 50j        5 182,08 €                  5 182,08 € 

Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované v zmysle pokynov roku 2020. 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám v roku 2020 

Obec Slanská Huta nie je zriaďovateľom žiadnych právnických osôb. 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom v roku 2020 

Obec Slanská Huta nemala poskytnutú dotáciu zo štátneho fondu 

       Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí v roku 2020 

Obec Slanská Huta poskytla v roku 2020 dotáciu 700,00 EUR obci Nový Salaš pre 

potreby MŠ. 

 

 

 



e) Finančné usporiadanie peňažných fondov obce Slanská Huta v roku 2020 

 

Obec Slanská Huta podľa zákona o rozpočtových pravidlách č.583/2004 Z.z. v znení 

neskorších predpisov § 15 vytvára peňažné fondy. Zdrojom peňažných fondov je 

prebytok hospodárenia rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok. 

 

f) Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám v roku 2020 

 

        Obec Slanská Huta poskytla v roku 2020 dotáciu 65,00 EUR pre CVČ Košice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

A. berie na vedomie 

1.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Ing. Juraja 

Moseja  k záverečnému účtu obce Slanská Huta. 

 

 
B. schvaľuje 

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Slanská Huta a celoročné 

hospodárenie za rok 2020 bez výhrad. 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 1 094,39  EUR. 

 

 


