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Záverečný účet obce Pitelová 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 Pitelová 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 08.12.2019 uznesením č. 64/2019
Zmeny rozpočtu schválené uznesením obecného zastupiteľstva:
- druhá zmena schválená dňa 10.06.2020 uznesením č. 23/2020 (Rozpočtové opatrenie č.2)
- štvrtá zmena schválená dňa 07.08.2020 uznesením č. 28/2020 (Rozpočtové opatrenie č.4 a č.5)
- piata zmena schválená dňa 23.10.2020 uznesením č. 35/2020 (Rozpočtové opatrenie č.6)
- šiesta zmena schválená dňa 13.10.2020 uznesením č. 44/2020 (Rozpočtové opatrenie č.7)
- siedma zmena schválená dňa 11.12.2020 uznesením č. 61/2020 (Rozpočtové opatrenie č.8)
Rozpočet obce k 31.12.2020
Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce

197 215,00
197 215,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
296 184,16

0

208 853,24
30 000,00
57 330,92

197 215,00

288 127,89

163 599,00
33 616,00

190469,24
97 658,65

0

0

3

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
296 748,95

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

296 169,05

99,80 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 296 748,95 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
296 169,05 EUR, čo predstavuje 99,80 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
207 818,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

208 838,13

100,49 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 207 818,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
208 838,13 EUR, čo predstavuje 100,49 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
187 115,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

185 881,51

99,34%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 153 040,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 150 101,72 EUR, čo predstavuje
plnenie na 98,08 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 22 235,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 23 156,90 EUR,
čo predstavuje 105 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 19 966,66 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 2 919,64 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 270,60 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 860,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 840,00 EUR, čo
predstavuje 97,67 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 10 980,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 11 798,00 EUR, čo
predstavuje 107,45 % plnenie.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
11600,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

13 910,64

119,92 %
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 566,28 EUR, čo je
70,78 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 70,00
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 496,28 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 10 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 13 344,36 EUR, čo
je 123,56 % plnenie ( príjmy za predaj tovarov a služieb, príjmy za vodu, správne úkony,
porušenie predpisov, vratky zo zúčtovania ZP)
c) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 8 603,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 8 437,98
EUR, čo predstavuje 98,08 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MV SR
MV SR
DPO SR
MV SR
MV SR
MV SR
Štatistický úrad SR

Suma v EUR
1689,79
982,02
3 000
206,58
18
59,47
2148

Účel
COVID
Voľby do NRSR
Dotácia DHZO
Hlásenie pobytu občanov
Register adries
PVŠS – životné prostredie
Sčítanie domov a bytov

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
30 000,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

30 000,00

100 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 30 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 30 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Jednalo sa o dotáciu na rekonštrukciu
PZ.
Poskytovateľ dotácie
MV SR

Suma v EUR
Účel
30 000,00 Rekonštrukcia PZ

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
58 930,95

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

57 330,92

97,28 %

Z príjmových finančných operácií vo výške 58 930,95 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 57 330,92 EUR, čo predstavuje 97,28 % plnenie. Jednalo sa o prevod z rezervného
fondu na úhradu kapitálových investícii.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
296 748,95

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

288 127,89

97,09 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 296 748,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 288 127,89 EUR, čo predstavuje 97,09 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
195 634,00

Skutočnosť k 31.12.2020

190 469,24

% čerpania

97,36 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 195 634,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 190 469,24 EUR, čo predstavuje 97,36 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610xxx)
Z rozpočtovaných výdavkov 61 840,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
61 825,88 EUR, čo je 97,36 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného
úradu a pracovníkov za kapitoly rozpočtu rozvoj obcí.
Poistné a príspevok do poisťovní (620xxx)
Z rozpočtovaných výdavkov 24 584,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
22 776,03 EUR, čo je 92,65 % čerpanie.
Tovary a služby (630xxx)
Z rozpočtovaných výdavkov 100 740,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
97 174,74 EUR, čo je 96,46 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného
úradu, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,
nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery (640xxx)
Z rozpočtovaných výdavkov 8 470,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
8 692,59 EUR, čo predstavuje 102,63 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami (650xxx)
Obec nemá prijatý úver ani iné návratné zdroje financovania.
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Funkčná klasifikácia – názov – rozpočet – rozpis
Funkčná
klasifikácia

01.1.1
01.1.1
01.1.2
01.6.0
03.2.0
03.2.0
04.5.1
05.1.0
06.2.0
06.2.0
06.3.0
06.4.0
08.1.0
08.2.0
08.3.0
08.4.0
09.8.0
10.7.0
10.9.0
SPOLU

Názov

Schválený
rozpočet po
poslednej
zmene

Skutočné
čerpanie
k 31.12.2020

Verejná správa
Verejná správa, kód zdroja 111 ŠR
Finančná oblasť
Všeobecné verejné služby (voľby)
Požiarna ochrana, kód zdroja 111 ŠR
Požiarna ochrana
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obcí
Rozvoj obcí, kód zdroja 111 ŠR
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Vzdelávanie inde neklas. obč. združení
Soc. náhrady, kód zdroja 72A
Soc. zabezp. inde neklas obč. združení

111 719,00
1 420,00
600,00
3 130,00
3 000,00
2 850,00
24 132,00
10 980,00
18 209,00
553,00
8 341,00
4 000,00
2 300,00
1 300,00
300,00
900,00
300,00
600,00
1 000,00

111 140,63
1 420,39
676,16
3 130,02
3 000,00
2 997,99
22 805,05
9 126,50
17 395,15
553,45
8 113,96
3 610,83
2 271,07
1 258,99
338,16
995,00
255,00
380,89
1 000,00

Výdavky bežného rozpočtu

195 634,00

190 469,24

%

99,48
100
112,69
100
100
105,19
127,64
83,12
95,53
100
97,28
90,27
98,74
96,85
112,72
100,56
85,00
63,48
100,00

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
101 114,95

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

97 658,65

96,59 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 101 114,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 97 658,65 EUR, čo predstavuje 96,59 % čerpanie.
V rámci kapitálových výdavkov bolo v roku 2020 čerpaných 97 658,65 € z toho :
Miestne komunikácie – cesta (z vlastných zdrojov)
Rekonštrukcia PZ - (z vlastných zdrojov)
Rekonštrukcia PZ – ( z dotácie )
Dokumentácie UPD - (z vlastných zdrojov)
Dokumentácia - (z vlastných zdrojov)
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU

46 977,91 €
19 323,88 €
30 000,00 €
766,86 €
590,00 €
97 658,65 €

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

0
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu

208 853,24
208 853,24

z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu

190 469,24
190 469,24

z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet

18 384,00
30 000,00
30 000,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu

97 658,65
97 658,65

z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet

-67 658,65
-49 274,65

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

57 330,92

Výdavkové finančné operácie

0,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

57 330,92
296 184,16
288 127,89
8 056,27

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Výpočet prebytku hospodárenia za rok 2020

Príjmy
Výdavky
Prebytok

Bežný
rozpočet
208 853,24
190 469,24
18 384,00

Kapitálový
rozpočet
30 000,00
97 658,65
-67 658,65

Finančné
operácie
57 330,92
0,00
57 330,92

Spolu
296 184,16
288 127,89
8 056,27

Prebytok rozpočtu v sume 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
8 056,27 EUR.
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Stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladnici obce
Stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch celkom k 31.12.2020 je vo výške
68 067,03 €. Peňažné prostriedky sa nachádzajú na základných bežných a fondových účtoch
vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. a v pokladni obce.
Peňažné prostriedky predstavujú:
- základný bežný účet 6 821,96 €
- sociálny fond 709,56 €
- rezervný fond 59 309,53 €
- pokladňa 1 225,98 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
- z prevodu z peňažného fondu
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
102 692,23
13 948,22
57330,92

59 309,53

Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z .z. v z. n. p..
O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Peňažní fond bol v roku 2019 zrušený a prostriedky boli prevedené do rezervného fondu.
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 - povinný prídel Úbytky - stravné lístky
- poplatky
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

1,25 %

Suma v EUR
513,53
682,15
486,12

709,56
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi 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
885 050,62
760 025,42

KZ k 31.12.2020 v EUR
910 267,74
835 205,07

627 289,42
132 736,00
120 175,98

702 469,07
132 736,00
70 432,34

651,58

623,95

2 306,42
117 217,98

1 729,36
68 079,03

4 849,22

4 630,33

ZS k 1.1.2020 v EUR
885 050,62
816 620,39

KZ k 31.12.2020 v EUR
910 267,74
810 167,97

3 146,94

3 146,94

813 473,45
9 452,96

807 021,03
11 364,48

700,00

700,00

709,13
8 043,83

1 081,49
9 582,99

58 977,27

88 735,29

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

Bilancia nákladov a výnosov k 31.12.2020

Názov

KS k 1.1.2020

ZS k 31.12.2020

Výnosy

222 205,69

214 557,10

Náklady

205 974,60

214 882,32

Výsledok hospodárenia pred

16 231,09

-325,22
10

zdanením strata
0,00

Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po
zdanení - zisk

0,00

16 231,09

-325,22

Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi predstavuje výsledok hospodárenia vo výške 325,22 € strata, ktorý bude zaúčtovaná do 30.6.2021 na účet 428 – Výsledok
hospodárenia minulých rokov

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

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- iné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho v lehote
splatnosti

2 271,72
1 357,57
2 545,50
593,80
2 814,40
9 582,99

z toho po lehote
splatnosti

2 271,72
1 357,57
2 545,50
593,80
2 814,40
9 582,99

Stav úverov k 31.12.2020
Obec nemá úver

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá vo svojej pôsobnosti 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 so VZN č. 4/2017 o o poskytovaní dotácií z
rozpočtu obce
Žiadateľ dotácie
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

1 900,00
2 000,00
1 000,00

1 900,00
2 000,00
1 000,00

----

1 000,00
240,00
5 140,00

370,00
240,00
5 510,00

630,00

-1-

Telovýchovná jednota družstevník Pitelová
Dobrovoľný hasičský zbor Pitelová
Základná organizácia slovenského zväzu
zdravotne postihnutých - Pitelová
PITELOVČANIA občianske združenie
Rímskokatolícka cirkev biskupstvo BB
SPOLU

-4-

630,00

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2017 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám – obec nemá
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom – obec nemá
rozpočtom iných obcí – obec nemá
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.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

MV SR
Voľby do NR SR
1037,80
982,02
55,78
DPO SR
Dotácia DHZO (BV)
3 000,00
3 000,00
-MV SR
Hlásenie pobytu občanov
206,58
206,58
-MV SR
Register adries
18
18
-MV SR
Prenesený výkon štátnej správy ŽP
59,47
59,47
-Štatistický úrad Sčítanie domov a bytov
2148
2148
MV SR
Covid
1689,79
1689,79
Nevyčerpané finančné prostriedky (spolu) v sume 55,78€ poskytnuté na voľby do Národnej rady
SR boli vrátené na účet Ministerstva vnútra SR.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
13. Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k
Záverečnému účtu za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie výsledku hospodárenia – prebytku rozpočtu vo
výške 8 056,27 €, /zisteného 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/ – prevodom zostatku do Rezervného fondu obce v roku 2021.
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