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Záverečný účet obce Suchohrad 

 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 prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2019  uznesením č. 56/2019 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 05.06.2020 uznesením č. 7/2020 

- druhá zmena schválená dňa 11.12.2020 uznesením č. 30/2020 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020 

 

 

 Schválený 

rozpočet  

Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie 

príjmov/ čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.2020  

% 

plnenie 

príjmov/ 

% 

čerpanie 

výdavkov 

Príjmy celkom 351 934,00 393 653,96 394 830,91 100,30 

z toho :     

Bežné príjmy 351 934,00 389 348,72 389 462,27 100,03 

Kapitálové príjmy 0,00 950,00 950,00 100,00 

Finančné príjmy 0,00 3 355,24 4 418,64 131,69 

Výdavky celkom 351 847,00 386 207,80 394 830,91 102,23 

z toho :     

Bežné výdavky 343 331,00 372 306,78 372 547,93 100,06 

Kapitálové výdavky 0,00 5 068,02 5 068,42 100,00 

Finančné výdavky 8 516,00 8 833,00 8 832,87 100,00 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

87,00 7 446,16 8 381,69  
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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 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

393 653,96 394 830,91 100,30 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 393 653,96 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

394 830,91 EUR, čo predstavuje  100,30 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

389 348,72 389 462,27 100,03 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 389 348,72 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

389 462,27 EUR, čo predstavuje  100,03 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

264 519,81 264 634,28 100,04 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 193 597,81 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky z MF SR v sume 193 597,81 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100 %.  

 

V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov (schválený rozpočet vo výške 196 744 EUR) bola 

ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19 bola krátená o 1,60 % čo predstavuje 

sumu  3 146,19 EUR. 

 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 48 730,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 48 830,39 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 100,21 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 41 432,30 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 7 003,68 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 394,41 

EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  48 830,39 EUR, z toho za nedoplatky z minulých 

rokov 363,87 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 

3 900,98 EUR. 

 

Daň za psa   

Z rozpočtovaných 970,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 971,42 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 100,15 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  971,42 EUR, 

z toho za nedoplatky z minulých rokov 121,42 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na 

dani za psa v sume 115,00 EUR. 
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Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 18 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 18 811,87 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 100,06 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  18 811,87 

EUR, z toho za nedoplatky z minulých rokov 1 360,27 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje 

pohľadávky za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 2 879,70 EUR. 

 

Z úhrad za dobývací priestor 

Z rozpočtovaných 2 422,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 422,79 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 100,03 % plnenie. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

69 165,00 69 343,44 100,26 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 26 205,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 26 435,38 EUR, čo 

je 100,88 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z úhrad za vydobyté nerasty v sume 

530,64 EUR, príjem z prenajatých pozemkov a hrobových miest v sume 3 663,74 EUR, príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 22 226,00 EUR a z prenájmu strojov, 

prístrojov a zariadení v sume 15,00 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 42 960,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 42 908,06 EUR, čo 

je 99,88 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov vo výške 

2 563,50 Eur, za poskytnuté služby vo výške 2 218,70 Eur, za stravné v Šj vo výške 7 654,81 

Eur, za réžiu v Šj vo výške 4 582,03 Eur, poplatok za materskú školu vo výške 2 010,52 Eur, 

poplatok za vypúšťanie odpadových vôd vo výške 23 878,50 Eur.     

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

9 154,40 8 975,14 98,04 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 9 154,40 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

8 975,14 EUR, čo predstavuje 98,04 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy patria  príjmy z dobropisov, z vratiek, z refundácie, za výrub drevín, 

z poistného plnenia a výťažkov lotérií.  

 

d) prijaté granty a transfery 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

46 509,51 46 509,41 100,00 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 46 509,51 EUR bol skutočný príjem vo výške 46 509,41 

EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. 
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Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Nafta, a.s. 3 000,00 Oprava strechy MŠ 

Lunys 13,97 Školské ovocie deti MŠ 

ÚPSVaR 656,62 Zamestnanosť §52a pomôcky 

ÚPSVaR 19 407,80 Chránené dielne a pracovisko 

ÚPSVaR 313,20 Predškoláci - strava 

ÚPSVaR 5 182,52 Zamestnanosť § 50j 

Okresný úrad Malacky 2 407,58 Matrika 

Okresný úrad Malacky 214,17 REGOB 

Okresný úrad Malacky 29,20 Register adries 

MŽP SR 61,65 Životné prostredie 

Okresný úrad Bratislava 28,04 Cestná doprava 

Okresný úrad Bratislava 947,48 Stavebný úrad 

Okresný úrad BA, odbor školstva  233,00 Predškoláci 

Okresný úrad Malacky  719,50 Voľby do NR SR 

Štatistický úrad SR  2 348,00 Sčítanie domov a bytov  

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.  

 

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

COVID - 19 : 

 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MV SR 854,11 COVID19 1. vlna 

MV SR 1 067,48 COVID Spoločná zodpovednosť 

ÚPSVaR 9 025,09 Mzdy zamestnanci MŠ a ŠJ §54e 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID -19: 

- Obci boli poskytnuté FP na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnancov MŠ a Šj 

z ÚPSVaR v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ 

podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti  vo výške 

9 025,09 € 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

950,00 950,00 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 950,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

950,00 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie. Ide o príjem za predaj pozemku.  

 

Prijaté granty a transfery  

 

V roku 2020 obci nebol poskytnutý kapitálový grant a ani transfer. 
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3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

3 355,24 4 418,64 131,69 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 3 355,24 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 4 418,64 EUR, čo predstavuje  131,69 % plnenie.  

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 30/2020 zo dňa 11.12.2020 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 2 000,00  EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 2 000,00 EUR. 

 

V roku 2020 boli použité: 

 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 944,40  EUR 

- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 853,77  EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 209,63 EUR 

- nevyčerpané prostriedky z účelovo určeného daru – workoutové ihrisko v sume 410,84  

EUR 

 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..  

    

 

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 

386 207,80 386 449,22 100,06 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 386 207,80 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 386 449,22 EUR, čo predstavuje  100,06 % čerpanie.  

 

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

372 306,78 372 547,93                100,06 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 372 306,78 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 372 547,93 EUR, čo predstavuje  100,06 % čerpanie.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 139 477,86 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 

139 165,71 EUR, čo je 99,78 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného 

úradu, matriky, pracovníkov materskej školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň. 
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Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 47 019,61 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

46 410,18 EUR, čo je 98,70 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 168 719,92 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

169 931,31 EUR, čo je 100,72 % čerpanie. Ide o prevádzkové náklady všetkých stredísk a budov 

obce, ako sú náklady na energie, nákup spotrebného materiálu, dopravné, rutinná a štandardná 

údržba a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 15 387,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

15 339,04 EUR, čo predstavuje 99,68 % čerpanie. Patrí sem náhrada príjmu pri PN zamestnanca,  

členské príspevky MAS Dolné Záhorie, ZMOS, ZMaOZ, príspevok na CVČ Malacky, príspevok 

na stravu pre dôchodcov, finančné prostriedky na prevádzku spoločnej ČOV v Záhorskej Vsi 

a poskytnutá dotácia FC Suchohrad. 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 1 701,69 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

1 701,69 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

5 068,02          5 068,42                         100,01 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5 068,02 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 5 068,42 EUR, čo predstavuje  100,01 % čerpanie.  

 

Medzi významné investičné akcie patria: 

a) Nakladanie s odpadovými vodami 

Z rozpočtovaných  2 160,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 2 160,00 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité vypracovanie štúdie na 

rozšírenie spoločnej ČOV v Záhorskej Vsi 

b) Rozvoj bývania 

Z rozpočtovaných  2 209,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 2 209,40 EUR, 

čo predstavuje 100,02 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na prípravu projektovej 

dokumentácie k výstavbe  IBV in 

c) Rekreačné a športové služby 

Z rozpočtovaných  699,02 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 699,02 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na dobudovanie workoutového 

ihriska na verejnom priestranstve.  

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

8 833,00              8 832,87                     100,00 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 8 833,00 Eur bolo skutočne čerpané 

k 31.12.2020 v sume 8 832,87 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  
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Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 8 833,00 EUR na splácanie istiny z úveru 

ŠFRB  bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 8 832,87 EUR, čo predstavuje 100,00 %.  

 

 

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR   

Bežné  príjmy 389 462,27 

Bežné výdavky  372 547,93 

Bežný rozpočet 16 914,34 

Kapitálové  príjmy  950,00 

Kapitálové  výdavky  5 068,42 

Kapitálový rozpočet  -4 118,42 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 12 795,92 

Vylúčenie z prebytku  3 930,99 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 8 864,93 

Príjmové finančné operácie  4 418,64 

Výdavkové finančné operácie  8 832,87 

Rozdiel finančných operácií -4 414,23 
PRÍJMY SPOLU   394 830,91 

VÝDAVKY SPOLU 386 449,22 

Hospodárenie obce  8 381,69 
Vylúčenie z prebytku -3 930,99 

Upravené hospodárenie obce 4 450,70 

 

 

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID - 19. 

   

Prebytok rozpočtu v sume 12 795,92 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 3 930,99 EUR navrhujeme použiť na: 

  

- tvorbu rezervného fondu                   4 450,70 EUR                  

- na vysporiadanie zostatku finančných operácií       4 414,23 EUR 

 

    V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  vo výške 104,40 EUR, a to na : 

- stravné pre predškolákov v sume 104,40 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 1 896,70 EUR, 
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c) 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 1 929,89 EUR,  

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v z.n.p.. 

 

Zostatok finančných prostriedkov za rok 2020 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených 

prostriedkov podľa osobitných predpisov je vo výške 4 450,70  

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 

4 450,70 EUR.  

 

 

4. 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  30 793,73       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

4 173,34       

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- Uznesenie č. 30/2020 zo dňa 11.12.2020 

   

2 000,00       

KZ k 31.12.2020 32 967,07       

 

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 a vnútorná smernica. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 753,75   

Prírastky - povinný prídel -  1,25 %                    1 461,23                                     

Úbytky   - závodné stravovanie                     855,00   

KZ k 31.12.2020 1 359,98 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv  

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.  

 

Bytový dom súp. č. 296            

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  5 118,04       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

948,35      

Úbytky   - použitie fondu : 

- na revízie kotlov 

- na servis kotlov 

- bankové poplatky zavedenie účtu 

469,77       

KZ k 31.12.2020 5 596,62       



Záverečný účet obce Suchohrad 

 za rok 2020 

11 

 

Bytový dom súp. č. 295            

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  5 141,29       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

948,35      

Úbytky   - použitie fondu : 

- na revízie kotlov 

- na servis kotlov 

- bankové poplatky zavedenie účtu 

384,00       

KZ k 31.12.2020 5 705,64       

   

 

 

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 1 385 481,39 1 364 220,36 

Neobežný majetok spolu 1 326 904,91 1 300 077,79 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1 111 734,14 1 084 907,02 

Dlhodobý finančný majetok 215 170,77 215 170,77 

Obežný majetok spolu 57 924,73 63 398,84 

z toho :   

Zásoby 1 011,19 1 000,73 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  4 377,34 5 292,63 

Finančné účty  52 536,20 57 105,48 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  651,75 743,73 
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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 1 385 481,39 1 364 220,36 

Vlastné imanie  1 047 762,62 1 047 872,84 

z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  1 047 762,62 1 047 872,84 

Záväzky 179 668,82 167 676,63 

z toho :   

Rezervy  1 062,72 1 020,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 944,40 104,40 

Dlhodobé záväzky 140 403,51 132 068,78 

Krátkodobé záväzky 37 258,19 34 483,45 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie 158 049,95 148 670,89 

 

 

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 5 016,51 5 016,51  

- zamestnancom 9 480,71 9 480,71  

- poisťovniam  5 513,23 5 513,23  

- daňovému úradu 1 081,84 1 081,84  

- prijaté preddavky 3 970,16 3 970,16  

- iné záväzky 408,00 408,00  

- štátnym fondom 135 137,80 135 137,80  

- finančné zábezpeky 4 584,00 4 584,00  

- sociálny fond 1 359,98 1 359,98  

Záväzky spolu k 31.12.2020 166 552,23 166 552,23  

 

 

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 Bytovky súp. č. 

295,296 

265 285,00 8 832,87 1 701,69 135 065,76 2034 

 

Obec uzatvorila v roku 2004 Zmluvu o úvere na výstavbu dvoch obecných bytoviek. Úver je 

dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2034, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich 

úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 



Záverečný účet obce Suchohrad 

 za rok 2020 

13 

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*:  376 810,75 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:   

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 135 065,76 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 135 065,76 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 135 065,76 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 135 065,76 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020** 0,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2020** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

0,00 376 810,75 0,00 % 

 

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:   

- skutočné bežné príjmy  376 810,75 

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2019 376 810,75 

Bežné príjmy obce znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 4 480,36 

- dotácie zo ŠR 28 414,99 

- účelovo určené peňažné dary  3 000,00 

- osobitný predpis 10,00 

Spolu bežné príjmy obce znížené k 31.12.2019 340 905,40 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019* 340 905,40 

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

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821007 8 832,87  

-   

- 651003 1 701,69 

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** 10 534,56 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2020** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

10 534,56 340 905,40 3,09 % 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
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8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2016 o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

 
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  

- bežné výdavky  

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

FC Suchohrad – zabezpečenie chodu 

futbalového klubu 

2 300,00 1 519,38 780,62 

    

 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) 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: 

 

Obec nie je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie. 

 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie 
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Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 
 

Právnická osoba 
Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Združenie obcí Záhorská 

Ves a Suchohrad pre 

výstavbu a prevádzkovanie 

ČOV a kanalizáciu v obciach 

11 815,28 11 815,28  

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ 

 

 

 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu 

- bežné výdavky 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

- 5 - 

Okresný úrad 

Malacky 

Prenesený výkon matrika 2 407,58 2 407,58  

Okresný úrad 

Malacky 

Prenesený výkon evidencia 

obyvateľov 

214,17 214,17  

Okresný úrad 

Malacky 

Prenesený výkon register 

adries 

29,20 29,20  

MŽP SR Prenesený výkon životné 

prostredie 

61,65 61,65  

Okresný úrad 

Bratislava 

Prenesený výkon podzemné 

komunikácie 

28,04 28,04  

Okresný úrad 

Bratislava 

Prenesený výkon stavebné  947,48 947,48  

Okresný úrad 

Bratislava 

Školstvo - predškoláci 233,00 233,00  

ÚPSVaR 

Malacky 

Predškoláci strava 313,20 208,80 104,40 

ÚPSVaR 

Malacky  

Zamestnanosť  §60 – 

chránené dielne a 

pracovisko 

19 407,80 19 407,80  

ÚPSVaR 

Malacky 

§52a pracovné náradie, 

pomôcky aktivačným 

pracovníkom 

656,62 656,62  

ÚPSVaR 

Malacky 

§50j zamestnanosť 5 182,52 5 182,52  

ÚPSVaR 

Malacky 

§54e COVID19 

zamestnanosť MŠ a ŠJ 

9 025,09 9 025,09  

MV SR  COVID19 1. vlna 854,11 854,11  

MV SR COVID19 Celoplošné 

testovanie 

1 067,48 1 067,48  

Okresný úrad 

Malacky 

Voľby do NR SR 719,50 719,50  

Štatistický úrad  Sčítanie domov a bytov 2 348,00 2 348,00  

Lunys Školské ovocie MŠ 13,97 13,97  

Nafta, a.s. Oprava strechy MŠ 3 000,00 3 000,00  
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Nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie na stravu pre predškolákov boli po ročnom 

zúčtovaní s poskytovateľom dotácie ÚPSVaR v roku 2021 vo výške 104,40 Eur vrátené. 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec nezískala finančné prostriedky zo žiadneho štátneho fondu. 

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Mesto Malacky - CVČ 52,20 52,20 0,00 

    

 

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC z dôvodu pandémie COVID19 neposkytovala obciam dotácie.  

 

10. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku  v sume  4 450,70 EUR, 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, na tvorbu 

rezervného fondu 


