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Záverečný účet Obce Dedinka 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 odsek 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/rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa
13.12.2019 uznesením č. 6/VIII/13.12.2019
Zmeny rozpočtu:
- zmena schválená 19.10.2020 uznesením č. 1/XIII/19.10.2020
- zmena schválená 19.10.2020 uznesením č. 2/XIII/19.10.2020
- zmena schválená 15.12.2020 uznesením č. 10/XIV/15.12.2020
- ostatné zmeny schválené starostkou obce
Rozpočet obce k 31.12.2020
Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

581 481,05

518 765,09

89,21

456 534,00

490 864,95

462 927,33

94,31

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

83 066,10

52 743,93

63,50

7 550,00

7 550,00

3 093,83

40,98

534 084,00

571 481,05

456 694,13

79,91

233 214,00
70 000,00

240 880,59
70 000,00

186 478,94
38 581,03

77,42
55,12

7 200,00

7 200,00

7 570,09

105,14

s právnou

223 670,00

253 400,46

224 064,07

88,42

hospodárenie

0,00

10 000,00

62 070,96

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

Rozpočtové
obce

Skutočné
plnenie
príjmov/
čerpanie
výdavkov

534 084,00

Kapitálové príjmy

Výdavky RO
subjektivitou

Schválený
rozpočet po
poslednej zmene
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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
581 481,05

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

518 765,09

89,21

Z rozpočtovaných celkových príjmov 581 481,05 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 518 765,09 EUR, čo predstavuje 89,21 % plnenie.
1) Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
490 864,95

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

462 927,33

94,31

Z rozpočtovaných bežných príjmov obce 490 864,95 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 462 927,33 EUR, čo predstavuje 94,31 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
282 132,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

256 649,34

90,97

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 222 000 EUR z výnosu dane z príjmov
poukázanej územnej samospráve boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu v sume 210 280,31 EUR, čo predstavuje plnenie 94,72 %.
V roku 2020 bola výška výnosu dane z príjmov ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID-19, bola nižšia o 16 902,77 eur oproti roku 2019, čo predstavuje pokles o 7,44 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 31 360 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 18 220,62 EUR, čo
predstavuje 58,10 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13 886,71 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 4 175,25 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 158,66 EUR.
Daň za psa - z rozpočtovaných 1 090 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1 049,41 EUR, čo predstavuje 96,28 % plnenie.
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na štvordani v sume 14 162,69 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva - z rozpočtovaných 570 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 570 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Daň za jadrové zariadenie - z rozpočtovaných 11 112 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 11 111,21 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - z rozpočtovaných
16 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 15 417,79 EUR, čo predstavuje
96,36 % plnenie.
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b) nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
24 300,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

22 257,91

91,60

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 20 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 20 165,59 EUR, čo
predstavuje 96,95 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov
v sume 4 361,71 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume
15 803,88 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 3 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 092,32 EUR, čo
predstavuje 59,78 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje ostatné poplatky v sume
1 205,50 EUR a príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 886,82 EUR.
c) iné nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
2 500,00
2 087,13
83,49
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 2 087,13 EUR, čo predstavuje 83,49 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier v sume 285,52 EUR, príjem
z dobropisov v sume 183,31 EUR a príjem z refundácií v sume 1 618,30 EUR.
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
181 932,95

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

181 932,95

100

Z rozpočtovaných grantov a transferov 181 932,95 EUR bol skutočný príjem vo výške
181 932,95 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
Okresný úrad Nitra, odbor
66,03 Starostlivosť o životné
starostlivosti o životné
prostredie
prostredie
Ministerstvo vnútra SR
229,35 Hlásenie pobytu občanov
a registra obyvateľov SR
Ministerstvo vnútra SR
26,00 Register adries
Ministerstvo vnútra SR
2 407,58 Matrika
Okresný úrad Nitra, odbor
160 827,00 Školstvo
školstva
Úrad práce, sociálnych vecí
4 302,96 Školstvo–Podpora udržania
a rodiny Nové Zámky
zamestnanosti v MŠ
Okresný úrad Nové Zámky,
783,16 Voľby
organizačný odbor
Úrad práce, sociálnych vecí
7 737,60 Dotácia k stravovacím
a rodiny Nové Zámky
návykom dieťaťa
Úrad práce, sociálnych vecí
1 122,78 Podpora zamestnávania
a rodiny Nové Zámky
UoZ prostredníctvom
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vybraných aktívnych
opatrení na trhu práce - 4
665,74 Aktivačná činnosť formou
dobrovoľníckej služby
2 552,00 Sčítanie domov a bytov

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Nové Zámky
Štatistický úrad SR

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
Okresný úrad Nové Zámky,
odbor krízového riadenia

Suma v EUR
Účel
1 212,75 Celoplošné testovanie

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
2) Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0,00

0,00

V roku 2020 obec nemala žiadne kapitálové príjmy.
3) Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
83 066,10

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

52 743,93

63,50

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií obce 83 066,10 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 52 743,93 EUR, čo predstavuje 63,50 % 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 fyzických
osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 11 596 EUR, schválená
obecným zastupiteľstvom dňa 19.10.2020 uznesením č. 1/XIII/19.10.2020.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/IX/07.02.2020 zo dňa 07.02.2020 a č.
4/XI/12.06.2020 zo dňa 12.06.2020 bolo schválené použitie rezervného fondu. Skutočné
plnenie bolo v sume 38 581,03 EUR.
V roku 2020 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 1 000,10 EUR
- nevyčerpané prostriedky z fondov prevádzky, údržby a opráv v sume 460,16 EUR
v súlade so zákonom 583/2004 Z.
Skutočné plnenie iných príjmových finančných operácií bolo v sume 1 106,64 EUR –
doplatky zábezpeky a zábezpeka v 6 bytovej jednotke.
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4) Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou: Základná škola s materskou
školou Dedinka č. 142
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
7 550,00
3 093,83
40,98
Z rozpočtovaných bežných príjmov 7 550 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
3 093,83 EUR, čo predstavuje 40,98 % plnenie.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
0
0
0
V roku 2020 Základná škola s materskou školou Dedinka č. 142 nemala žiadne kapitálové
príjmy.
Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
rok 2020 po poslednej
zmene
0
0
0
V roku 2020 Základná škola s materskou školou Dedinka č. 142 nemala žiadne príjmové
finančné operácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
2020 po poslednej zmene
571 481,05
456 694,13
79,91
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 571 481,05 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 456 694,13 EUR, čo predstavuje 79,91 % čerpanie.
1) Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
240 880,59

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

186 478,94

77,42

Z rozpočtovaných bežných výdavkov obce 240 880,59 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 186 478,94 EUR, čo predstavuje 77,42 % čerpanie.
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Funkčná klasifikácia

EK

Text

610
620
630
640

mzdy, platy, služobné
príjmy, ostatné osobné vyrovnania
poistné a príspevok do poisťovní
tovary a služby
bežné transfery

Finančné a rozpočtové
záležitosti

630

tovary a služby

Všeobecné verejné služby

610

mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania

620
630
Civilná ochrana

Schválený
rozpočet na
rok 2020 po
poslednej
zmene

Skutočnosť
%
k 31.12.2020 čerpania

69 489,11
25 417,20
53 238,65
6 009,00

57 501,92
20 915,85
33 477,46
5 983,61

82,75
82,29
62,88
99,58

1 885,00

1 882,38

99,86

60,00

60,00

100,00

poistné a príspevok do poisťovní
tovary a služby

449,28
2 825,88

449,28
2 825,88

100,00
100,00

630

tovary a služby

3 212,75

1 293,55

40,26

Cestná doprava

630

tovary a služby

2 000,00

309,97

15,50

Nakladanie s odpadmi

630

tovary a služby

19 000,00

18 056,32

95,03

Rozvoj bývania

650

splácanie úrokov

1 500,00

1 284,29

85,62

Rozvoj obcí

610

mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania

15 600,00

15 252,63

97,77

620

poistné a príspevok do poisťovní

5 450,00

5 347,27

98,12

630

tovary a služby

8 458,52

4 385,30

51,84

Verejné osvetlenie

630

tovary a služby

8 200,00

6 065,37

73,97

Bývanie a občianska
vybavenosť

630

tovary a služby

1 970,00

1 454,93

73,85

Ochrana, podpora a rozvoj
verejného zdravia

630

tovary a služby

300,00

0,00

0,00

630
640

tovary a služby
bežné transfery

1 350,00
3 000,00

493,72
2 000,00

36,57
66,67

Výkonné orgány

Rekreačné a športové
služby
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Kultúrne služby

630

tovary a služby

400,00

0,00

0,00

Vysielacie a vydavateľské
služby

630

tovary a služby

400,00

246,72

61,68

Náboženské a iné
spoločenské služby

630

tovary a služby

2 950,00

1 223,80

41,48

Rekreácia, kultúra
a náboženstvo inde
neklasifikované

640

bežné transfery

1 000,00

904,35

90,44

Predprimárne vzdelávanie
s bežnou starostlivosťou

630

tovary a služby

1 302,00

510,20

39,19

Primárne vzdelávanie
s bežnou starostlivosťou

630

tovary a služby

1 662,00

1 356,14

81,60

Nižšie sekundárne
vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou

630

tovary a služby

1 866,00

1 683,34

90,21

Vedľajšie služby
poskytované v rámci
predprimárneho
vzdelávania

630

tovary a služby

484,00

484,00

100,00

Vedľajšie služby
poskytované v rámci
primárneho vzdelávania

630

tovary a služby

315,20

265,20

84,14

Vedľajšie služby
poskytované v rámci
nižšieho sekundárneho
vzdelávania

630

tovary a služby

386,00

336,00

87,05

Staroba

630

tovary a služby

430,00

429,46

99,87

640

bežné transfery

70,00

0,00

0,00

630

tovary a služby

200

0,00

0,00

240 880,59

186 478,94

Rodina a deti

Spolu

Výkonné orgány
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 69 489,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 57 501,92
EUR, čo predstavuje 82,75 % čerpanie. Sú tu zahrnuté mzdy pracovníkov obce.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných
25 417,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
20 915,85 EUR, čo prestavuje 82,29 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za
zamestnávateľa.
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c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 53 238,65 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 33 477,46
EUR, čo predstavuje 62,88 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na cestovné, energie, vodu,
komunikácie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 6 009 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 5 983,61 EUR, čo
predstavuje 99,58 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na spoločný stavebný úrad, členské
príspevky a odchodné.
Finančné a rozpočtové záležitosti
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 1 885 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 882,38 EUR, čo
predstavuje 99,86 % čerpanie. Sú tu zahrnuté finančné výdavky a výdavky za audit.
Všeobecné verejné služby
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 60 EUR bolo skutočné čerpané k 31.12.2020 v sume 60 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na odmeny týkajúce sa volieb.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 449,28 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 449,28 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa
z vyplatených odmien za voľby a z odmien za sčítanie domov a bytov.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 2 825,88 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 825,88 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na poštovné, materiál,
telekomunikačné služby, prepravné a služby za voľby a sčítanie domov a bytov.
Civilná ochrana
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 3 212,75 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 293,55 EUR,
čo predstavuje 40,26 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky súvisiace s celoplošným testovaním
na ochorenie COVID 19.
Cestná doprava
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 2 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 309,97 EUR, čo
predstavuje 15,50 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na zimnú údržbu miestnych
komunikácií a posypovú soľ.
Nakladanie s odpadmi
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 19 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 18 056,32 EUR,
čo predstavuje 95,03 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky za odvoz a uloženie komunálneho
odpadu a výdavky na smetné nádoby.
Rozvoj bývania
a) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 284,29 EUR, čo
predstavuje 85,62 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na splácanie úrokov z úveru zo ŠFRB.
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Rozvoj obcí
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 15 600 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 15 252,63 EUR,
čo predstavuje 97,77 % čerpanie. Sú tu zahrnuté mzdy pracovníkov – koordinátorov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 5 450 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 5 347,27 EUR, čo
predstavuje 98,12 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 8 458,52 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4 385,30 EUR,
čo predstavuje 51,84 % čerpanie. Sú tu zahrnuté prevádzkové výdavky na materiál, údržbu a
služby.
Verejné osvetlenie
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 8 200 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 6 065,37 EUR, čo
prestavuje 73,97 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na energie, materiál a údržbu verejného
osvetlenia.
Bývanie a občianska vybavenosť
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 1 970 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 454,93 EUR, čo
predstavuje 73,85 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na energie, vodu, materiál, služby
a údržbu 6 bytovej jednotky.
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 300 EUR nebolo k 31.12.2020 žiadne čerpanie.
Rekreačné a športové služby
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 1 350 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 493,72 EUR, čo
predstavuje 36,57 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky za energie a vodu v budove šatní na
futbalovom ihrisku.
b) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 000 EUR, čo
predstavuje 66,67 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na dotáciu pre futbalový klub. Dotácia
bola v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedinka o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce zúčtovaná.
Kultúrne služby
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 400 EUR nebolo k 31.12.2020 žiadne čerpanie.
Vysielacie a vydavateľské služby
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 400 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 246,72 EUR, čo
predstavuje 61,68 %. Sú tu zahrnuté výdavky na opravu miestneho rozhlasu.

11

Záverečný účet Obce Dedinka za rok 2020

Náboženské a iné spoločenské služby
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 2 950 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 223,80 EUR, čo
predstavuje 41,48 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na materiál, energie, vodu, údržbu a
služby na cintoríne a v Dome smútku.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
a) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 1 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 904,35 EUR, čo
predstavuje 90,44 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na dotáciu pre rímskokatolícku
farnosť, ktoré boli použité na úhradu energií. Dotácia bola v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Dedinka o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce zúčtovaná.
Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 1 302 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 510,20 EUR, čo
predstavuje 39,19 % čerpanie. Sú tu zahrnuté o výdavky na služby a materiál v materskej
škole.
a)

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 1 662 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 356,14 EUR, čo
predstavuje 81,60 % čerpanie. Sú tu zahrnuté prevádzkové výdavky na materiál, údržbu
a služby v základnej škole.
Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 1 866 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 683,34 EUR, čo
predstavuje 90,21 % čerpanie. Sú tu zahrnuté prevádzkové výdavky na materiál, údržbu
a služby v základnej škole.
Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 484 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 484 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté prevádzkové výdavky za služby a vrátenú dotáciu
v školskej jedálni.
Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 315,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 265,20 EUR, čo
predstavuje 84,14 % čerpanie. Sú tu zahrnuté prevádzkové výdavky na vrátenú dotáciu
v školskej jedálni.
Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 386 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 336 EUR, čo
predstavuje 87,05 % čerpanie. Sú tu zahrnuté prevádzkové výdavky na vrátenú dotáciu
v školskej jedálni.
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Staroba
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 430 EUR bolo k 31.12.2020 skutočne čerpané vo výške 429,46 EUR, čo
predstavuje 99,87 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na darčeky pre dôchodcov.
b) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 70 EUR nebolo k 31.12.2020 žiadne čerpanie.
Rodina a deti
a) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 200 EUR nebolo k 31.12.2020 žiadne čerpanie.
2) Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
2020 po poslednej zmene
70 000
38 581,03
55,12
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 70 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 38 581,03 EUR, čo predstavuje 55,12 % čerpanie.
Položky kapitálového rozpočtu:
a) Realizácia nových stavieb. Z rozpočtovaných 18 000 EUR nebolo k 31.12.2020 žiadne
čerpanie.
b) Rekonštrukcia a modernizácia. Z rozpočtovaných 39 000 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 38 581,03 EUR, čo predstavuje 55,12 % čerpanie. Bola
prevedená rekonštrukcia miestnych komunikácií.
c) Nákup ostatných nehmotných aktív. Z rozpočtovaných 13 000 EUR nebolo
k 31.12.2020 žiadne čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
7 200,00
7 570,09

% čerpania
105,14

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 7 200 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 7 570,09 EUR, čo predstavuje 105,14 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 7 200 EUR na splácanie istiny
z prijatého úveru zo ŠFRB bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 7 171,75 EUR, čo
predstavuje 99,61 % čerpania.
Skutočné čerpanie ostatných výdavkových finančných operácií bolo k 31.12.2020 v sume
398,34 EUR - bola vyplatená zábezpeka v 6 bytovej jednotke.

4) Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou: Základná
škola s materskou školou Dedinka č. 142
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
253 400,46

Skutočnosť k 31.12.2020
224 064,07

% čerpania
88,42
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 253 400,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 224 064,07 EUR, čo predstavuje 88,42 % čerpanie.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020
0

% čerpania
0

V roku 2020 Základná škola s materskou školou Dedinka č. 142 nemala žiadne kapitálové
výdavky.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce

Skutočnosť
k 31.12.2020
v EUR

Bežné príjmy spolu

466 021,16

z toho:
bežné príjmy obce
bežné príjmy RO

462 927,33

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
Upravený prebytok bežného
a kapitálového rozpočtu

Príjmové finančné operácie
s výnimkou cudzích
prostriedkov
Výdavkové finančné
operácie s výnimkou cudzích
prostriedkov
Rozdiel finančných operácií

3 093,83
410 543,01
186 478,94
224 064,07
55 478,15
0,00
0,00
0,00
38 581,03
38 581,03
0
-38 581,03
16 897,12
- 5645,40
11 251,72
51 637,29
7 171,75

44 465,54
14
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PRÍJMY SPOLU

517 658,45

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie
obce

456 295,79
61 362,66
-5 645,40
55 717,26

Prebytok rozpočtu v sume 11 251,72 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 5 645,40 EUR navrhujeme použiť
na tvorbu rezervného fondu.
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 2 701,50 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva – dopravné žiakom základnej školy v sume 140,70
EUR,
- podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa – obedy pre pre základnú
a materskú školu v sume 2 560,80 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 1 698,20 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa zákona
č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. v sume 1 150
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 95,70 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 44 465,54 EUR navrhuje použiť na tvorbu rezervného
fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
55 717,26 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.

15

Záverečný účet Obce Dedinka za rok 2020

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020

102 502,11

Prírastky - zostatok finančných operácií za

59 457,29

uplynulý rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu:
● Rekonštrukcia miestnych komunikácií

KZ k 31.12.2020

38 581,03
38 581,03

123 378,37

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

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020

283,83

Prírastky - povinný prídel

614,73

Úbytky - stravovanie

517,93

KZ k 31.12.2020

380,63

Fond prevádzky, údržby a opráv 6 bytová jednotka
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

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020

8 988,50

Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške

1 698,20

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu:

460,16

● elektrická energia

287,36

● zámok

172,80

KZ k 31.12.2020

10 226,54
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Fond prevádzky, údržby a opráv 4 bytová jednotka
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v z.n.p..
Fond prevádzky, údržby a opráv

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020

3 070,04

Prírastky - tvorba fondu

1 150,00

Úbytky - použitie fondu:

0,00

KZ k 31.12.2020

4 220,04

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Majetok spolu

2 274 292,12

2 293 426,02

Neobežný majetok spolu

1 951 197,33

1 936 184,53

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

1 779 306,32

1 764 293,52

Dlhodobý finančný majetok

171 891,01

171 891,01

Obežný majetok spolu

310 762,37

344 942,92

Zásoby

4 791,50

4 871,58

Zúčtovanie medzi subjektami VS

56 476,30

56 428,65

0,00

0,00

4 145,03

16 542,83

245 349,54

267 099,86

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

12 332,42

12 298,57

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 274 292,12

2 293 426,02

Vlastné imanie

1 895 397,94

1 920 560,38

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

1 895 397,94

1 920 560,38

151 545,19

159 331,05

Rezervy

4 205,08

720,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

1 000,10

2 701,50

Dlhodobé záväzky

128 518,07

122 830,01

Krátkodobé záväzky

17 821,94

21 483,54

0,00

11 596,00

227 348,99

213 534,59

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Druh záväzku
Druh záväzkov voči:

- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu

Záväzky celkom
z toho v lehote
k 31.12.2020 v EUR
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

6 437,33
4 276,54
2 688,61
571,72
2 701,50

6 437,33
4 276,54
2 688,61
571,72
2 701,50

122 828,73

122 828,73

0
0

- zábezpeky

2 700,00

2 700,00

0

- ostatné záväzky (rezervy, sociálny
fond, fond opráv 4BJ, iné)

5 530,62

5 530,62

0

11 596,00
159 331,05

11 596,00
159 331,05

0

- štátnemu rozpočtu
- Štátnemu fondu rozvoja bývania

návratná finančná výpomoc (MF
SR)
Záväzky spolu k 31.12.2020

0
0
0
0

-
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Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

ŠFRB

Účel

investičný

Výška
poskytnutého
úveru

219 079,86

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

7 171,75

1 284,29

Rok

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

splatnosti

122 774,16

2036

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:
- 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:
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
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

480 634,38
3 429,53
484 063,91
122 774,16
11 596,00
134 370,16
122 774,16
122 774,16
11 596,00

Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

11 596,00

484 063,91

2,40 %

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:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy
- dotácia z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020

Suma v EUR

480 634,38
3 429,53
484 063,91
157 135,32
13 847,28
1 500,00
172 482,60
311 581,31
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s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821007
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020

7 171,75
1 284,29
8 456,04

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. b)

8 456,04

311 581,31

2,71 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 3/2017 obce Dedinka o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce 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.
Žiadateľ dotácie – účelové určenie dotácie

-1-

Futbalový klub Slovan Dedinka -

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

-3-

-4-

2 000

2 000

0

904,35

904,35

0

bežné výdavky
Rímskokatolícka cirkev farnosť
Dedinka – bežné výdavky
K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 3/2017
obce Dedinka o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec v roku 2020 nepodnikala.

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
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b)
c)
d)
e)

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 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
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2-stĺ.3)
-4-

ZŠ s MŠ Dedinka –
dotácia pre ZŠ

21 542,24

21 542,24

0

ZŠ s MŠ Dedinka –
dotácia pre MŠ

29 742,09

29 742,09

0

-

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

ZŠ s MŠ Dedinka

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

172 930,46

Rozdiel
(stĺ.2-stĺ.3)
-4-

170 228,96

2 701,50

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

-2-

-3-

Okresný úrad

Školstvo - bežné

Nitra

výdavky

Úrad práce,

Školstvo – bežné

sociálnych

výdavky

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - tĺ.4)

160 827,00

160 686,30

140,70

4 302,96

4 302,96

0

-5-

vecí a rodiny
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Nové Zámky
Ministerstvo

Matrika - bežné výdavky

2 407,58

2 407,58

0

Ministerstvo

Hlásenie pobytu občanov

229,35

229,35

0

vnútra SR

a registra obyvateľov SR
66,03

66,03

0

Voľby - bežné výdavky

783,16

783,16

0

Ministerstvo

Register adries – bežné

26,00

26,00

0

vnútra SR

výdavky

Úrad práce,
sociálnych
vecí a rodiny
Nové Zámky
Úrad práce,
sociálnych
vecí a rodiny
Nové Zámky

Dotácia k stravovacím
návykom dieťaťa – bežné
výdavky

7 737,60

5 176,80

2 560,80

Podpora zamestnávania
UoZ prostredníctvom
vybraných aktívnych
opatrení na trhu práce – 4
– bežné výdavky
Aktivačná činnosť
formou dobrovoľníckej
služby – bežné výdavky

1 122,78

1 122,78

0

665,74

665,74

0

Sčítanie domov a bytov –
bežné výdavky
Celoplošné testovanie –
bežné výdavky

2 552,00

2 552,00

0

1 212,75

1 212,75

0

vnútra SR

– bežné výdavky
Okresný úrad

Starostlivosť o životné

Nitra

prostredie - bežné
výdavky

Okresný úrad
Nové Zámky,
organizačný
odbor

Úrad práce,
sociálnych
vecí a rodiny
Nové Zámky
Štatistický
úrad SR
Okresný úrad
Nové Zámky,
odbor
krízového
riadenia

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
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Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s inou obcou.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec nemá programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Dedinka za rok 2020 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 55 717,26 EUR.
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