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Záverečný účet obce za rok 2020
. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § l Oodsek 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, schodok je krytý prebytkom
bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.11.2019 uznesením č. 40/2019
Rozpočet bol zmenený trikrát krát:
- prvá zmena schválená difa 31.07.2020 uznesením č.28/2020
- druhá zmena schválená diía l 6.10.2020 uznesením č.43/2020
- tretia zmena schválená dňa 7.12.2020 uznesením č.53/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020
Schválený rozpočet
Príj my celkom
z toho:
Bežné plijmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky cellrnm
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodáľenie obce

2 026 304,48

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
2 155 197,45

1 545 597,35
238 807,13
207 000,00
34 900,00
1858350,06

1 645 530,35
195 714,78
273 398,99
40 553,33
1 984 888,22

636 858,25
404 234,61
78 500,00
738 758,00

642 191,25
385 810,66
84 370,56
872 515,75
170 309,23

167 954,42
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Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 114 644, 12 E U R bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 2 074 709,63 EUR, čo predstavuje 98,11 % plnenie.
1. Bežné príjmy

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 645 530,35 E U R bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
I 605 595,26 E U R čo predstavuje 97,57 % plnenie.
a) daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospľáve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 903 758,50 E U R z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo Š R v sume 863 824,41 EUR, čo predstavuje
plnenie na 95,58 %.

Daň z nehnutel'ností
Z rozpočtovaných 140 309,-EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 140 309,97 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 57 420,22 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 41 501,01 E U R a príjmy dane z bytov boli v sume 313,98
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 99 235,21 E U R
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 422,69 E U R

Dai'í za psa 853,34,- EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 441,-EUR
Z úhrad za dobývací priestor 1 284,21 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 38 496,21 EUR
b) nedaňové príjmy:
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 135 281,55 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 135 281, 12 EUR,
čo je 99,99 % plnenie. Príjem z predaja výrobkov a služieb 49 650,50 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 83 025,62 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2605,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 605,- EUR, čo je
I 00,00% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:

9 687,-

9 686,10

99,99

Z rozpočtovaných iných nedaľíových príjmov 9 687,- EUR, bol skutočný príjem vo výške
9 686,10,- EUR, čo predstavuje 99,99% plnenie.
Medzi iné nedaľíové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek , poistného
plnenia a odvodov hazardných a podobných hier.
d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 596 803,80 EUR bol skutočný príjem vo výške
596 803,63EUR, čo predstavuje 99,99% plnenie.
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Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

Dar na Hody v sume 500 ,- € od filmy ALLSERVICE, s.r.o.sa nepoužil- Hody 2020 sa
nekonali,bude vylúčený v prebytku hospodárenia a presunie sa do roku 2021.
2. Kapitálové príjmy:
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Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 195 714,78 E U R bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 195 715,22 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 560,-EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 560,-EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
EUKP
SRKP

3. Príjmové finančné operácie:

174 612,57
20 542,65

O c U zníž.energ.náročnosti

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 273 398,99 bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 273 399,l 5 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
-

nevyčerpané prostriedky Š R ZŠ s M Š rok 2019 v sume 12 040,08 EUR
nevyčerpané prostriedky obedy Š R rok 2019 v sume
4 374,- E U R
z rezervného fondu obce
62 023,83 E U R
Návratná finančná výpomoc MFSR v sume
39 935,- EUR
155 026,24 E U R
Dlhodobý úver /2019/ SLSP v sume

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z„

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Z rozpočtovaných bežných príjmov 40 553,33 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
40 553 ,33 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola

rí'my

40 553,33 EUR

0,00

0,00
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Rozpočtová organizácia - základná škola - nemala rozpočtované kapitálové príjmy ani nemala
ich plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola

Rozpočtová organizácia - základná škola - nemala príjmové finančné operácie.

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 112 372,47 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume I 112 169,23 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.
1. Bežné výdavky

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 642 191,25 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 641 989,10 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 163 659,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
163 659,45 EUR, čo j e 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a
opatrovateľskej služby .
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 75 103,25EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
69 029,22 EUR, čo je 91,91 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 352 645,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
352 443,14 EUR, čo j e 99,94 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
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ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 41 322,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
41 322,71 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 9 462,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
9 460,76EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 385 810,66 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 385 810,80 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Zvýšenie kapacity MŠ
Z rozpočtovaných 366 355,66 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 366 356,EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Kanalizácia a odvodnenie
c) Z rozpočtovaných 12 OOO,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sumel2 OOO,- EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 84 370,56 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 84 369,33 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií v sume 39 985,56 EUR na splácanie úveru
SFRB SO01,SO02 skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 39 984,40 EUR, čo predstavuje
99,99 %.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií v sume 42 864,- EUR na splácanie úveru
SLSP skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 42 864,- EUR, čo predstavuje I 00,00 %.
Vrátenie finančnej zábezpeky v sume I 520,93 EUR
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4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
B ezne
v
vy,'d av kY
Schválený rozpočet na rok
2020 po posledne.i zmene
872 515,75
'

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania
91,20

795 706,97

Zrozpočtovaných bežných výdavkov 872515,75 EUR bolo skutočne čerpané k31.12.2020
v sume 795 706,97 EUR, čo predstavuje 96,00 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
795 706,97 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený ľozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2020

0,00

% čerpania

0,00

Rozpočtová organizácia nerozpočtovala ani nečerpala kapitálové výdavky.
Kapitálové výdavky J"Ozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00 EUR

- Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 202Q
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bež11.v rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálov.v rozpočet
Prebytokl&ehedeh bež11él,o a kapitálo1•é/,o rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

1 646 148,59
1 605 595,26
40 553,33
l 437 696,07
641 989,10
795 706,97
208 452,52
195 715,22
195 715,22
0,00
385 810,80
385 810,8(
0,00
-190 095,58
18 356,94
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Vylúčenie z prebytku/Ýpmw1 seh(Hilm
Uprave11JÍ jJl'elJyleklschodok bež11ého a kapitálm•é/,o rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel fi11a11č11.vch operácií
PRlJMY SPOLU
VYDAVKY SPOLU
1Hospodáre11ie obce
Vylúčenie z prebytku/ l:Jpfflw1 sehedkt.•
Upravené hospodárenie obce

-27 614,90
-9 257,96
273 399,15
84 369,33

189 029,82
2 120 892,21
1 907 876,2(
207 386,7ť
27 614,9(
179 771,Sť

Prebytok rozpočtu v sume 18 356,94 EUR zistený podľa ustanovenia § 1Oods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách úzenmej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 27 614,90 EUR. Vznikne schodok rozpočtu v sume
9 257 ,96 EUR, ktorý bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný z finančných operácií v sume
9 257,96 EUR.
Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 1Oods. 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 27 614,90 EUR:
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 27 114,90 EUR, a to na :
16 766,60 EUR
prenesený výkon v oblasti školstva v sume
1O298,40 EUR
strava v hmotnej núdzi a strava MŠ a ZŠ
49,90 EUR
rodinné prídavky
b) nevyčerpané prostriedky - dar na hody - účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom roku v sume
500,00 EUR.
a)

Vznikne schodok rozpočtu v sume 9 257,96 EUR.
Zostatok finančných operácií je v sume 189 029,82 EUR, z toho:
v sume 9 257 ,96 EUR, bol použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového
rozpočtu.
Zostatok finančných operácií v sume 179 771,86 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
179 771,86 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
179 771,86 EUR.

:5.Tvorba a použitie peľíažných 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.
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Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Ubytky - použitie rezervného fondu
- uznesenie č.28/2020 zo d11a 31.07.2020
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR

49 721,80
70 006,68
80 639,56
0,00
0,00
39 088,92

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p„ Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povi1rný prídel - 1,00 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Ubytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR

3 512,16
1 577,22
944,40
1630,00
2 514,98

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/201 OZ.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
PrírastkyUbytky - použitie fondu
- na opravu bytovky SO O1,02
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR

8 402,16
14 658,39
1 220,70
21 839,85

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov

Ma.ietok spolu
Neobežný majetok spolu

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

Obežný majetok spolu

z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami V S
Dlhodobé pohľadávky

KZ k 31.12.2020 v EUR
ZS k 1.1.2020 v EUR
4 274 799,43
4 395 823,75
3 463 311,26
3 274 559,99
2 890,00
2 951 780,19
319 889,80
998 189,61

2 890,00
3140531,46
319 889,80
929 127,51

0,00
632 800,05
0,00

0,00
605 872,50
0,00
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Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
-·
PASIVA

29 855,87
335 533,69
0,00
0,00
2 049,83

ZS k 1.1.2020 v EUR

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

20 039,06
303 215,95
0,00
0,00
3 384,98

4 274 799,43
1 383 792,40

KZ k 31.12.2020 v EUR
4 395 823,75
1 442 377,26

0,00
0,00
1 383 792,40
1 203 008,42

0,00
0,00
1442377,26
1 177 269,61

0,00
16 302,08
821911,53
64 794,81
300 000,00
1 687 998,61

0,00
27 114,90
782 670,78
70 412,93
297 071.00
1 776 176,88

7. P r e h ľ a d o s t a v e a vývoji d l h u k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Drnh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

D m h záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
- dar s.r.o.
Záväzky spolu k 31.12.2020

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

ŠFRB
SFRB
SLSP

Účel

Bytovka S O OJ
Bytovka S O 02
Uver 686/CC/19

l 234,41
15 469,10
9 819,16
5 927,56
27 114,90
257 136,00
780 397,70
1 630,00
500,00

Výška
poskytnutého
úvern
570 503,88
648 641,88
300 000,00

.

Ročná splátka
istiny
za rok2020
18516,11
21 468,29
42 864,00

z toho v lehote
splalnosli

1 234,41
15469,10
9 819,16
5 927,56
27 114,90
257 136,00
780 397,70
1 630,00
500,00

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020
3 503,77
4 565,59
l 205,64

z toho po lehote
splatnosti

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020
338 215,55
442 182,15
257 136,-

Obec v roku 2020 splácala úver zo SFRB a Zmluva o Uvere SLSP č.686/CC/19

-

-

-

-

-

Rok
splatnosti

7.5.2037
28.4.2039
31.12.2026

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
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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 zf skané na základe osobitného predpisu.

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:

1037533,70
297 071,-

- zostatok istiny z bankových úverov
omocí

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istin z ....... .

S olu celková suma dlbu obce k 31.12.2020

- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EU
- zúverov

780 397,70
1037533,70
780 397,70

S olu suma záväzkov ktorá sa neza o íta do celkove sum dlhu obce

Zákom1á podmienka podľa § 17 ods.6 písm, a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

1445472,06
57 120,99
1502593,05
435 145,90
25 523,20
1 504,56

I 400,00
463 573,66

13

s 'nimkou ·ednorazového redčasného s latenia:
-

42 864,-

821004 SLSP
821005
821006 SFRB
821009

39 984,40

1205 64

- 651002 SLSP
- 651003 SFRB

8 069,36

- 651004

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

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č.14/2012 o dotáciách, fyzickým osobám
na podporn všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.

Organizácie v obci

25 OOO,5 064,40
2 300,2 450,-

25 OOO,5 064,40
2 300,2 450,-

Obec nepodniká.

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
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finančne uspotiadať 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 V Ú C .

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky R O

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo Š R

Základná škola - normatív
Vzdelávacie poukazy
M redškoláci
Asistent učiteľa
Učebnice
Dištančné v čovanie
Pandemické

449 907,00
5 037,00
3 296,5 544,4 652,2 OOO,1 300,-

449 908,00
5 037,00
3 296,5 544,4 652,2 OOO,1 300,-

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

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založené právnické osoby.

a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

O U ilina
O U Zilina
O U ilina
UPSVR
StravaHN
Min.do ravy Stavebný úrad Strečno

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

647,95
178,12
1 037,80
119,99
8 744,40
2 818,31

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

647,95
178,12
1 037,80
119,99
8 744,40
2 818,31
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c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neprijala prostriedky z inej obce.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec nemá programový rozpočet v zmysle vnútorného predpisu
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
k Záverečnému účtu za rok 2020.

správu hlavného

kontrolóra a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 179 771,86 EUR.
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