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ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE
A ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA ROK 2020
1. Rozpočet obce na rok 2020
Obec Ratkovo hospodárila v roku 2020 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného a následne upraveného
rozpočtu. Rozpočet obce Ratkovo na rok 2020 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Ratkove č.
53/2019 zo dňa 12. decembra 2019.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec zostavila
rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 3) 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 schválený
ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Pri
zostavovaní rozpočtu obec plánovala vykryť schodok kapitálového rozpočtu prebytkom bežného rozpočtu obce.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo dve zmeny rozpočtu:
▪
▪

prvá zmena schválená dňa 16.6.2020 uznesením č. 85/2020
druhá zmena schválená dňa 12.12.2020 uznesením č. 107/2020

Rozpočet obce k 31.12.2020

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
Rozpočtové hospodárenie
obce

86 106,18

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020
86 106,18

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov
100 %

50 420,00
0,00
0,00

59 542,26
0,00
26 563,92

59 542,26
0,00
26 563,92

100 %

44 906,00

82 137, 27

82 137,27

100 %

42 266,00
2 640,00
0,00

48 623,53
33 513,74
0,00

48 623,53
33 513,74
0,00

100 %
100 %

5 514,00

3 968,91

3 968,91

100%

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

50 420,00

100 %
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Príjmy obce za rok 2020 celkom:
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

50 420,0 €
0,00 €

59 542,26 €
0,00 €

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2020
59 542,26 €
0,00 €

% plnenia
100 %
100 %

Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Z rozpočtovaných celkových príjmov 59 542,26 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 59 542,26 €, čo
predstavuje 100 % plnenie.

1. Bežné príjmy
Vlastné príjmy sú tvorené daňovými a nedaňovými príjmami. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na prenesený
výkon štátnej správy a transfermi zo štátneho rozpočtu.
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

49 970,00 €
340,00 €
110,00 €

51 399,15 €
1 256,43 €
6 886,68 €

Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery

Skutočnosť
k 31.12.2020
51 399,15 €
1 256,43 €
6 886,68 €

% plnenia
100 %
100 %
100 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 59 542,26 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 59 542,26 €, čo
predstavuje 100 % plnenie.

1.1

Daňové príjmy

Tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu obce.

Daň z príjmov a kap. majetku
Daň z majetku
Dane za tovary a služby

Schválený
rozpočet
46 000,00 €
2 000,00 €
1 970,00 €

Upravený
rozpočet
46 827,28 €
2 013,57 €
2 558,30 €

Skutočnosť
k 31.12.2020
46 827,28 €
2 013,57 €
2 558,30 €

% plnenia
100 %
100 %
100 %

a) Daň z príjmov a kapitálového majetku
Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov obce je daň z príjmov fyzických osôb tzv. podielová daň zo štátneho
rozpočtu, ktorá predstavuje 78,65 % z celkových skutočných bežných príjmov.
V decembri 2019 MF SR zverejnilo prognózovaný podiel na výnose z dani z príjmu fyzických osôb pre rok 2020
vrátane zúčtovania za rok 2019 pre obec Ratkovo vo výške 47 969,00 €. Vzhľadom na pandemickú situáciu spojenú
s ochorením COVID-19 bola v apríli 2020 upravená prognóza MF SR pre obec Ratkovo na výšku 44 704,00 € a v júni
2020 došlo k ďalšej úprave prognózy v súvislosti s vývojom pandémie na výšku 45 383,00 €.
V skutočnosti obci Ratkovo boli poukázané podielové dane zo štátneho rozpočtu vo výške 46 827,28 € vrátane
zúčtovania za rok 2019, čo je oproti prognóze z decembra 2020 o 1 141,72 € menej.
Vzhľadom na vývoj finančnej situácie Ministerstvo financií Slovenskej republiky ponúklo obciam a mestám SR
v roku 2020 možnosť požiadať o návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych
funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Obec Ratkovo po schválení obecným zastupiteľstvom prijalo návratnú finančnú výpomoc vo výške 2 585,00 €.
Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá bezúročne.
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b) Daň z majetku
Daň z majetku je tvorená daňami z nehnuteľností a to:
▪ z pozemkov
▪ zo stavieb
▪ z bytov a nebytových priestorov

Z pozemkov
Zo stavieb
Z bytov

Schválený
rozpočet
1 000,00 €
1 000,00 €
-

Upravený
rozpočet
922,01 €
1 091,50 €
-

Skutočnosť
k 31.12.2020
922,01 €
1 091,50 €
-

% plnenia
100 %
100 %
-

V roku 2020 bol počet daňových poplatníkov 97. Predpis dane z nehnuteľnosti na rok 2020 bol 2 059,76 €,
skutočné plnenie dane za rok 2020 bolo na úrovni 97,75 % oproti predpisu. Daň z nehnuteľností na rok 2020 bola
uhradená vo výške 1 937,12 €, za nedoplatky minulých rokov 110,08 €. Nedoplatky na dani z nehnuteľností
k 31.12.2020 predstavujú čiastku 216,09 €; v počte 17 daňových poplatníkov.
c) Dane za tovaru a služby
Dane za tovary a služby predstavujú dane za špecifické služby – miestne poplatky podľa zákona o miestnych
poplatkoch ako aj platného všeobecne záväzného nariadenia obce.

Za psa
Za komunálny odpad
Daň za ubytovanie

Schválený
rozpočet
200,00 €
1 770,00 €
-

Upravený
rozpočet
215,00 €
2 343,30 €
-

Skutočnosť
k 31.12.2020
215,00 €
2 343,30 €
-

% plnenia
100 %
100 %
-

Daň za psa
V roku 2020 bolo prihlásených 32 daňovníkov s počtom spoplatnených psov 36. Predpis dane za psa v roku 2020
bol 180,00 € a uhradených bolo 220,00 € vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov.
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Poplatok za komunálny odpad
Predpis poplatku za komunálny odpad na rok 2020 bol vo výške 2 541,11 €. Uhradené bolo 2 626,14 € vrátane
pohľadávok z prechádzajúcich rokov. Nedoplatky za poplatok za komunálny odpad k 31.12.2020 boli vo výške
369,27 €.

1.2

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy obce sú tvorené prímami z podnikania a vlastníctva majetku, z administratívnych poplatkov
a platieb, z úrokov a výnosov z terminovaných vkladov a z iných nedaňových príjmov.
Nedaňové príjmy
Z podnikania a vlastníctva majetku
Administratívne a iné poplatky
Úroky
Iné nedaňové príjmy

Schválený
rozpočet
40,00 €
300,00 €
-

Upravený rozpočet
267,79 €
983,50 €
5,14 €

Skutočnosť
k 31.12.2020
267,79 €
983,50 €
5,14 €

% plnenia
100 %
100 %
100 %
100 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku tvoria príjmy z podnikania a príjmy z prenájmu pozemkov, budov, bytov,
nebytových priestorov, z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.
Príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov obec dosiahla v roku 2020 vo výške 99,79 €.
Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia za rok 2020 bol dosiahnutý vo výške 168,00 €.
b) Administratívne a iné poplatky
Do tejto kategórie príjmov sú zaradené príjmy zo správnych poplatkov, ktoré predstavujú príjmy vyberané obcou
v zmysle platných právnych predpisov. Patria sem správne poplatky vyberané za overovanie listín, za vydanie
rybárskych lístkov, za vydanie povolenia na zmenu užívania, správne poplatky v zmysle stavebného zákona,
správne poplatky matriky. Celkovo boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 983,50 €.
c) Iné nedaňové príjmy
Iné nedaňové príjmy dosiahli výšku 5,14 €, jedná sa o príjmy z dobropisov.
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1.3 Prijaté granty a transfery
Jedná sa o granty a transfery účelovo viazané, ktoré boli použité v súlade s ich účelom.
Obci Ratkovo boli v roku 2020 poukázané nasledovné bežné transfery:
Poskytovateľ

Suma v €

Ministerstvo vnútra SR

64,35

Ministerstvo vnútra SR

21,20

Ministerstvo vnútra SR

18,52

Ministerstvo vnútra SR

783,16

Ministerstvo vnútra SR

8,42

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

3 000,00
972,00
2 019,03

Účel
Prenesený výkon štátnej správy na
úseku registra obyvateľstva
Prenesený výkon štátnej správy na
úseku registra adries
Prenesený výkon štátnej správy v oblasti
životného prostredia
Voľby do NR SR
Prenesený výkon štátnej správy v oblasti
cestná doprava
Dobrovoľný požiarny zbor
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
COVID-19

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet
0,00 €

Upravený rozpočet
0,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020
0,00 €

% plnenia
100 %

Príjem z predaja majetku
Obec v rozpočtovanom roku nepredala žiadny majetok obce.
Granty a transfery
Obec v rozpočtovanom roku 2020 neprijala kapitálové granty a transfery.

3. Príjmové finančné operácie

Z ostatných finančných operácii
Tuzemské úvery, pôžičky

Schválený
rozpočet
-

Upravený
rozpočet
23 978,92 €
2 585,00 €

Skutočnosť
k 31.12.2020
23 978,92 €
2 585,00 €

% plnenia
100 %
100 %

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli vylúčené z hospodárenia
obce, boli zapojené do rozpočtu prostredníctvom príjmovej finančnej operácie v roku 2020 v sume 20 478,92 €.
Konkrétne sa jedná o finančné prostriedky poskytnuté Národnou diaľničnou spoločnosťou ako náhrada za výrub
drevín v sume 4 719,96 €, nevyčerpané prostriedky z dotácie poskytnutej z Ministerstva vnútra SR na rekonštrukciu
verejného rozhlasu v sume 271,77 €, nevyčerpané prostriedky z dotácie poskytnutej z Ministerstva vnútra SR na
prístavbu hasičskej zbrojnice pre zásahové vozidlá v sume 4 946,68 €, nevyčerpané prostriedky z dotácie
poskytnutej z Ministerstva vnútra SR na kamerový systém v obci v sume 5 000,00 €, nevyčrpané prostriedky
poskytnuté z Recyklačného fondu v sume 18,96 € a nevyčerpané prostriedky poskytnuté od stavebníkov na
rozšírenie verejného vodovodu v sume 5 521,55 €.
V rámci schvaľovania záverečného účtu obce za rok 2019 bol schválený prídel z prebytku hospodárenia do
rezervného fondu vo výške 3 808,63 €. Celkový výška rezervného fondu v roku 2020 schválená na čerpanie
kapitálových výdavkov v roku 2020 bola vo výške 3 500,00 €, čerpanie bolo vo výške 3 500,00 €.
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V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR zo štátnych finančných aktív na
výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19 vo výške 2 585,00 €. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne a do
rozpočtu obce bola zapojená prostredníctvom príjmovej finančnej operácie.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Obec Ratkovo nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Výdavky sú čerpané podľa zdrojov v súlade s poukazovanými príjmami, a to tak bežné ako aj kapitálové výdavky.
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

42 266,00 €
2 640,00 €

48 623,53 €
33 513,74 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2020
48 623,53 €
33 513,74 €

% plnenia
100 %
100 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 82 137,27 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 82 137,27 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Zdrojom krytia bežných výdavkov boli v rozpočte obce tak vlastné príjmy obce ako aj prostriedky štátneho
rozpočtu.
Rozpočet po úprave k 31.12.2020 bol krytý vlastnými príjmami, prostriedkami štátneho rozpočtu, prostriedkami
štátneho rozpočtu (projekty) a inými prostriedkami.

1.1

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie
FK

Názov

01.1.1
01.1.2
01.6.0
02.2.0
03.2.0
03.6.0
04.4.3
04.5.1
05.1.0
06.2.0
06.4.0
08.1.0
08.2.0
08.3.0
08.4.0
09.5.0

Výkonné a zákonodarné organy
Finančné a rozpočtové záležitosti
Všeobecné verejné služby
Civilná ochrana
Ochrana pred požiarmi
Verejný poriadok a bezpečnosť
Výstavba
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
CELKOM

Schválený
rozpočet
26 800,00 €
2 218,00 €
0,00 €
0,00 €
1 140,00 €
0,00 €
0,00 €
500,00 €
2 050,00 €
2 920,00 €
2 080,00 €
0,00 €
2 902,00 €
1 156,00 €
400,00 €
100,00 €
42 266,00 €

Upravený
rozpočet
23 167,33 €
2 420,54 €
1 755,83 €
3 220,83 €
5 078,69 €
350,00 €
329,00 €
375,16 €
2 011,73 €
1 433,58 €
2 078,21 €
360,00 €
2 200,64 €
2 678,20 €
1 163,79 €
0,00 €
48 623,53 €

Skutočnosť
% plnenia
k 31.12.2020
23 167,33 €
2 420,54 €
1 755,83 €
3 220,83 €
5 078,69 €
350,00 €
329,00 €
375,16 €
2 011,73 €
1 433,58 €
2 078,21 €
360,00 €
2 200,64 €
2 678,20 €
1 163,79 €
0,00 €
48 623,53 €

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 %€

8

1.2 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie
Schválený
rozpočet
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Poistné a príspevky do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery

12 720,00 €
5 200,00 €
23 946,00 €
400,00 €
42 266,00 €

CELKOM

Upravený
rozpočet
9 387,60 €
3 975,22 €
34 228,21 €
1 032,50 €
48 623,53 €

Skutočnosť
k 31.12.2020
9 387,60 €
3 975,22 €
34 228,21 €
1 032,50 €
48 623,53 €

%
plnenia
100%
100%
100%
100%
100%

a) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
z toho: OcÚ
8 069,80 €
HK
1 317,80 €
Priemerný počet zamestnancov vrátane hlavného kontrolóra obce počas roku 2020 bol 2. V schválenom rozpočte
na rok 2020 bolo rozpočtovaných 12 funkčných platov, v skutočnosti bolo vyplatených 12 funkčných platov.
b) poistné a príspevok do poisťovní
z toho: OcÚ
3 202,03 €
HK
407,66 €
Volľby
95,64 €
Ochrana pred požiarmi
48,82 €
Rozvoj obce
4,60 €
Kultúrne služby
86,27 €
Vysielacia a vydavateľské služby 130,20 €
Patria sem príspevky na sociálne a zdravotné poistenie hradené zamestnávateľom z miezd zamestnancov obce.
c) tovary a služby
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná
a štandardná údržba, služby, odmeny z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, odmeny
poslancov, vývoz komunálneho odpadu, a ostatné tovary a služby. Uvedené výdavky boli v roku 2020 čerpané
v sume 34 420,46 €.
d) bežné transfery
Bežné transfery boli poukázané nasledovne:
▪

bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám:
Prijímateľ

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť
k 31.12.2020

%
plnenia

400,00 €
400,00 €

372,16 €
139,09 €
329,00 €
192,25 €
1 032,50 €

372,16 €
139,09 €
329,00 €
192,25 €
1 032,50 €

100%
100%
100%
100%
100%

Členské príspevky
Nemocenské dávky
Spoločný stavebný úrad
Obec Krpeľany
CELKOM

Členské príspevky
Obec uhradila členské príspevky nasledovným organizáciám a združeniam, v ktorých je členom
▪
▪
▪

Združenie miest a obcí Slovenska 226,81 €
Regionálne vzdelávacie centrum Martin 79,35 €
Združenie pre občianske záležitosti 30,00 €
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▪

Združenie miest a obcí Turca 36,00 €

Nemocenské dávky boli vyplatené v zmysle zákona v sume 139,09 €.
e) splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami
Obec v rozpočtovom roku 2020 nesplácala úroky a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami.

1.3

Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov

FK: 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány
Bežné výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce boli čerpané na nižšej úrovni ako bol schválený rozpočet na
rok 2020. Schválený rozpočet bol vo výške 26 800,00 €. Schválený rozpočet bol priebežne počas rozpočtového
obdobia upravovaný. Skutočné čerpanie bolo vo výške 23 167,33 €, z toho vlastné prostriedky vo výške 23 063,26 €
a prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 104,07 €.
Čerpanie na mzdy a odvody boli v roku 2020 vo výške 11 271,83 € (v roku 2019 - 15 088,37 €), pričom na mzdy,
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania to bola čiastka 8 069,80 € a na poistné a príspevky do poisťovní
suma 3 202,03 €. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 11 384,25 €, z toho:
▪ Energie, voda, poštovné a telekomunikačné služby boli čerpané vo výške 1 836,61 € (v roku 2019 –
2 266,88 €, v roku 2018 - 2266,88 €, v roku 2017-1872,39 €, v roku 2016 - 1 831,26 €)
▪ Materiálové výdavky – interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, prevádzkové
a špeciálne stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, knihy a časopisy, reprezentačné boli
vyčerpané vo výške 2 201,41 € (v roku 2019 – 1112,68 €, v roku 2018 – 1064,40 €, v roku 2017- 3421,29 €,
v roku 2016 - 1 74,96 €).
▪ Rutinná a štandardná údržba, ktorá predstavuje hlavne prevádzku výpočtovej, telekomunikačnej techniky,
softwaru, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, budov a objektov bola vyčerpaná vo výške 550,00
€ (v roku 2019 1 062,60 €, v roku 2018 – 400,00 €, v roku 2017-1574,11 €, v roku 2016 - 400,00 €).
▪ Čerpanie výdavkov na služby bolo v rámci OcÚ vo výške 6 796,23 € (v roku 2019 – 3 964,72 €, v roku 2018
– 8 168,43 €, v roku 2017-5 113,79 €, v roku 2016 -4 828,04 €). Do tejto skupiny výdavkov patria odmeny
zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody) 1121,00 €; všeobecné a špeciálne služby 4 398,79 €;
poistné 762,42 € a ostatné výdavky na služby ako propagácia obce v sume 366,00 € a pokuty a penále
v sume 148,02 €.
▪ Výdavky súvisiace s poskytnutými bežnými transfermi boli čerpané vo výške 511,25 € (v roku 2019 –
328,17 €, v roku 2018 – 226,45 €, v roku 2017-398,27 €, v roku 2016 - 492,53 €), pričom výdavky na
nemocenské dávky boli čerpané v sume 139,09 €.
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FK: 0112- Finančná a rozpočtová oblasť
Na tejto funkčnej klasifikácii sú účtované poplatky banke, a to za vedenie účtu, zrážková daň, mzda a odvody do
poisťovní zo mzdy hlavného kontrolóra obce, výdavky na audítorské služby. Čerpanie bolo vo výške 2 420,54 € (v
roku 2019 – 2 579,82 €, v roku 2018 – 1 499,11 € , v roku 2017-1 771,02 €, v roku 2016 -1 693,04 €).

FK: 0160 – Všeobecné verejné služby
Obsahom tejto funkčnej klasifikácie je riadenie, vykonávanie volieb. Výdavky boli čerpané vo výške upraveného
rozpočtu a zodpovedajú poskytnutým finančným prostriedkom zo štátneho rozpočtu na konanie volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky a na sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
V roku 2020 boli obci poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na voľby do NR SR vo výške 783,16 €,
vyčerpané boli vo výške 618,55 €. Nevyčerpané prostriedky v sume 164,61 € vrátila obec do štátneho rozpočtu.
Na vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov boli zo štátneho rozpočtu poskytnuté finančné prostriedky
v sume 972,00 €, v roku 2020 boli vyčerpané v sume 972,00 €.
Poskytnuté finančné prostriedky obec zúčtovala v zmysle pokynov Ministerstva vnútra SR.

FK: 0220 – Civilná ochrana
Obsahom funkčnej klasifikácie je riadenie vecí a služieb civilnej ochrany. Na základe usmernenia boli na
tejto funkčnej klasifikácii rozpočtované a účtované v roku 2020 aj výdavky súvisiace s pandémiou COVID19. Celkovo bolo v súvislosti s pandémiou COVID-19 čerpaných 3 220,83 €, z toho 2 019,03 € bolo
refundovaných zo štátneho rozpočtu a 1201,80 € boli výdavky z vlastných prostriedkov obce.
FK: 0320 - Ochrana pred požiarmi
Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na dobrovoľný hasičský zbor obce. Výdavky boli rozpočtované vo výške
1 140,00 €, rozpočet bol upravený na 5 078,69 €, z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 3 000,00 €.
Skutočné čerpanie bolo 5 078,69 € vrátane 3 000,00 € zo ŠR na materiálové vybavenie DHZ (v roku 2019 -5 350,22
€, v roku 2018 - 4 056,05 €, v roku 2017 – 4124,86 €, v roku 2016 – 3613,89 €).

FK: 0360 – Verejný poriadok a bezpečnosť
V roku 2020 obec v súvislosti s obstaraním kamerového systému v obci Ratkovo vypracovala dokumentáciu na
posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov v sume 350,00 €.

FK: 0443 – Výstavba
Bežné výdavky v roku 2020 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na úhradu príspevku na spoločný
stavebný úrad v Turanoch vo výške 329,00 € (v roku 2019 – 195,30 €).

FK: 0451 – Cestná doprava
V roku 2020 bola zrealizovaná oprava a údržba miestnych komunikácii vo výške 375,16 € (v roku 2019 – 1 417,79
€, v roku 2018 – 470,40 €, v roku 2017-513,31 €, v roku 2016 -1 066,19 €).

FK: 0510 – Nakladanie s odpadmi
Do tejto skupiny patrí zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. Výdavky za uloženie odpadu,
ktoré sú výdavkom obce boli rozpočtované vo výške 2 050,00 €. Výdavky boli čerpané vo výške upraveného
rozpočtu v sume 2 011,73 €. Skutočné čerpanie výdavkov na nakladanie s odpadmi bolo v roku 2020 v sume
2 011,73 € (v roku 2019 – 2 988,46 €, v roku 2018 – 19 258,48 €, v roku 2017 v sume 36 490,74 z toho výdavky na
sanáciu skládok 32 487,40 €), výdavky na zber prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 2 011,73 €.

FK: 0620 – Rozvoj obcí
Výdavky spojené s údržbou verejnej zelene a správou obecného majetku. Výdavky boli rozpočtované vo výške
2 920,00 €, skutočné čerpanie bolo vo výške 1 433,58 € (v roku 2019 – 2 487,41 €, v roku 2 096,19 €, v roku 20171 739,69€, v roku 2016 - 2 930,90 €), a to výdavky na všeobecný materiál 110,68 €, nákup kosačky 548,00 €, PHM
do kosačiek a oprava údržba kosačiek 57,86 €, palivo a servis traktora, zákonné poistenie 134,34 €, odmeny
zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní 582,70 €.
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FK: 0640 – Verejné osvetlenie
Výdavky verejného osvetlenia zahŕňajú inštaláciu, prevádzkovanie, údržbu a skvalitnenie verejného osvetlenia
v obci. Na túto činnosť bol pre rok 2020 rozpočtovaný výdavok vo výške 2 080,00 €, skutočné čerpanie bolo v sume
2 078,21 € (v roku 2019 – 2 720,44 €, v roku 2018 – 2 343,90 €, v roku 2017-2257,98 €, v roku 2016 - 1 514,00 €).

FK: 0810 – Kultúrne a rekreačné služby
Výdavky súvisiace s poskytovaním rekreačných a športových služieb, s riadením rekreačných
a športových činností, s dohľadom nad športovými zariadeniami a ich riadením boli vyčerpané vo výške
360,00 €.
FK: 0820 – Kultúrne služby
Obec v roku 2020 čerpala finančné prostriedky súvisiace so zabezpečovaním kultúrnych činností vo výške 2 200,64
€ (v roku 2019 -3 581,24 €, v roku 2018 – 2974,84 €, v roku 2017-658,44 €, v roku 2016 -2 895,51 €), a to na tovary
a služby, ktoré súvisia s kultúrnou činnosťou v obci a s vedením kroniky obce (obstaranie plynové kachle do KD
2ks).

FK: 0830 – Vysielacie a vydavateľské služby
Výdavky súvisiace s prevádzkovaním alebo podporou vysielacích a vydavateľských služieb. Výdavky boli vynaložené
v sume 2 678,20 € (v roku 2019 – 152,52 €,v roku 2018 – 552,19 €, v roku 2017 – 930,48 €, v roku 2016 - 503,78 €).
Išlo predovšetkým o výdavky súvisiace s realizáciou tvorby internetovej stránky obce Ratkovo.

FK: 0840 – Náboženské a iné spoločenské služby
Na tejto funkčnej klasifikácií sa sledujú výdavky na prevádzku Domu smútku. V roku 2020 bolo skutočné čerpanie
výdavkov vo výške 1 163,79 € (v roku 2019 – 343,60 €, v roku 2018 – 1103,97 €, v roku 2017-194,24 €, v roku 2016
-796,85 €).

2. Kapitálové výdavky
2.1 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie
FK

Názov

01.1.1
03.2.0
03.6.0
04.5.1
06.3.0
06.4.0
08.3.0
08.4.0
CELKOM

Výkonné a zákonné orgány
Ochrana pred požiarmi
Bezpečnosť
Cestná doprava
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť k
31.12.2020

%
plnenia

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 640,00 €
0,00 €
0,00 €
2 640,00 €

380,00 €
11 450,00 €
6 250,00 €
920,00 €
9 521,51 €
3 520,00 €
732,23 €
740,00 €
33 513,74 €

380,00 €
11 450,00 €
6 250,00 €
920,00 €
9 521,51 €
3 520,00 €
732,23 €
740,00 €
33 513,74 €

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2.2 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie
EK

713
716
717
CELKOM

Názov

Nákup strojov, prístrojov,
zariadení
Projektová dokumentácia
Realizácia stavieb

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť k
31.12.2020

%
plnenia

-

6 250,00 €

6 250,00 €

100%

2 640,00 €
2 640,00 €

700,00 €
26 563,74 €
33 513,74 €

700,00 €
26 563,74 €
33 513,74 €

100%
100%
100%
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2.3 Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov
a) Prístavba hasičskej zbrojnice pre zásahové vozidlo
Realizácia prístavby hasičskej zbrojnice v sume 11 450,00 €, realizácia financovaná z časti z prostriedkov zo
štátneho rozpočtu, z vlastných prostriedkov obce ako aj z prostriedkov rezervného fondu obce.
b) Výstavba miestnej komunikácie
Vybudovanie miestnej komunikácie v sume 920,00 €, spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie na
v sume 100,00 €, hydrogeologický prieskum pre infiltráciu zrážkovej vody IBV v sume 600,00 € a spracovanie
dokumentácie pre stavebné povolenie v sume 120,00 €.
c) Odkúpenie pozemkov
Vypracovanie znaleckých posudkov k pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky za účelom ich prevodu na obec.
d) Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Jedná sa o komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci v sume 3 520,00 € (splátkový kalendár).
e) Realizácia rozšírenia vodovodu
Realizácia rozšírenia miestneho vodovodu v sume 9 521,51.
f) Rekonštrukcia verejného rozhlasu
Realizácia rekonštrukcie a modernizácie verejného rozhlasu v obci v sume 732,23 €. Poskytnutá dotácia zo
štátneho rozpočtu v sume 4 000,00 €.
g) Rekonštrukcia Dom smútku
Realizácia opravy strechy v havarijnom stave na Dome smútku v obci Ratkovo v sume 740,00 €. Poskytnutá účelovo
určená dotácia zo štátneho rozpočtu v sume 10 400,00 €.
h) Kamerový systém
Realizácia kamerového systému v obci v sume 6 250,00 €. Poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v sume
5 000,00 €.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet
-

Upravený rozpočet
-

Skutočnosť k 31.12.2020
-

% plnenia
-

Obec v rozpočtovom roku 2020 nerozpočtovala výdavkové finančné operácie.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Ratkovo nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
1. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 ods. b) a c) zákona 583/2004 Z.z.
Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich
súhrnnej bilancie.
Podľa § 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce; schodkom
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rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom súčasťou príjmov a výdavkov
obce nie sú finančné operácie.
V zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov bolo povinnosťou obce zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet mohla
obec zostaviť ako schodkový, ak vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtovalo použitie účelovo určených
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu (§ 5 zákona
č. 302/2001 Z.z.), nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie
byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Pre rok 2020 bol bežný rozpočet zostavený ako
prebytkový.
Kapitálový rozpočet mohla obec zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa mohol zostaviť
ako schodkový, ak je tento schodok vykrytý zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, alebo je krytý
prebytkom bežného rozpočtu alebo návratnými zdrojmi financovania. Pre rok 2020 bol kapitálový rozpočet
zostavený ako schodkový.
Hospodárenie obce v roku 2020 dokumentuje nasledovná tabuľka:

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
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/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
59 542,26
59 542,26
0,00
48 623,53
48 623,53
0,00
10 918,73
0,00
0,00
0,00
33 513,74
33 513,74
0,00
-33 513,74
-22 595,01
93,62
0,00
-22 688,63
26 563,92
0,00
26 563,92
86 106,18
82 137,27
3 968,91
93,62
0,00
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Upravené hospodárenie obce

3 875,29

Obec v roku 2020 hospodárila s prebytkom bežného rozpočtu vo výške 10 918,73 € a so schodkom kapitálového
rozpočtu vo výške 33 513,74 €. Celkovo hospodárenie obce skončilo v roku 2020 so schodkom rozpočtu 22 595,01
€. Takto vykázaný schodok rozpočtu je zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Schodok rozpočtu vo výške 22 595,01 € bol krytý zostatom
finančných operácií.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 a 7 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 schodku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto schodku vylučujú
účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EU alebo na základe osobitného predpisu,
ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku vo výške 93,62 €:
▪

Nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu (v prípade, že obec nemá zriadený samostatný bankový
účet v banke) podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v sume 93,62 €,

Tieto prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2021 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 znení
neskorších predpisov.
Schodok rozpočtu v sume 22 595,01 € 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, sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a podľa
osobitných predpisov v sume 93,62 €; takto zistený schodok rozpočtu v sume 22 688,63 € navrhujeme vysporiadať
z finančných operácií.
Zostatok finančných operácií v sume 26 563,92 € bol použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového
rozpočtu v sume 22 688,63 €.
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 3 875,29 €; navrhujeme
použiť na:
▪ tvorbu rezervného fondu v sume 3 875,29 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného
fondu) a sociálneho fondu
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. Obec nemá otvorený samostatný bankový účet, rezervný fond sleduje na AE.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 85/2020 zo dňa 16.6.2020 realizácia prístavby
hasičskej zbrojnice
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
0
3 808,63
0
0
3 500,00
0
0
308,63
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Peňažný fond
Obec netvorí peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2020
429,54
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
93,62
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020
523,16

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Aktíva t.j. majetok účtovnej jednotky obce Ratkovo podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 predstavujú sumu
389 573,69 € (zostatková cena).
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
406 224,80
377 826,66

KZ k 31.12.2020 v EUR
389 573,69
380 795,08

340 584,48
37 239,18
28 090,35

343 555,90
37 239,18
7 992,24

837,97
27 252,38

2 749,87
5 242,37

310,79

786,37

1. Neobežný majetok obce
1.1

Dlhodobý hmotný majetok

Na účte 021 – Budovy, stavby bol zaznamenaný prírastok v sume 32 220,99 €, ktorý vznikol zaradením
nasledovného majetku obce do užívania:
▪ rekonštrukcia strechy Domu smútku (odstránenie havarijného stavu) v sume 11 560,57 €,
▪ rekonštrukcia a modernizácia verejného rozhlasu v obci v sume 4 460,46 €
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▪ rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky v obci v sume 16 199,96 €.
Na účte 021 je zároveň vykázaný úbytok v sume 16 199,96 €, ktorý vznikol na základe odovzdania majetku –
rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky v obci Ratkovo prevádzkovateľovi Turčianskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., pričom prevádzkovateľ zabezpečí odborný výkon prevádzky verejného vodovou.
Na účte 022 je vykázaný prírastok v sume 6 250,00 €, ktorý vznikol zaradením nasledovného majetku obce do
užívania
▪ kamerový systém v sume 6250,00 €.
Zároveň je na účte 022 vykázaný úbytok v sume 688,44 €, ktorý vznikol vyradením majetku z používania v dôsledku
likvidácie majetku.
Na účte 031 je vykázaný prírastok v sume 45,10 €, ktorý vznikol na základe odovzdania pozemkov z majetku SR do
vlastníctva obce.
V roku 2020 na účte 042 – Obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 9 907,82 €. Uvedený
prírastok predstavuje:
▪
nedokončená rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v sume 8 607,82 €
▪
znalecké posudky k prevodu majetku – pozemkov v sume 380,00 €
▪
spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie IBV v sume 120,00 €
▪
vypracovanie hydrogeologického prieskumu pre infiltráciu zrážkovej vody IBV v sume 600,00 €
Zostatok na účte obstarania dlhodobého majetku k 31.12.2020 predstavuje hodnotu majetku vo výške 44 858,42 €,
ktorý tvorí:
▪ Spracovanie projektovej dokumentácie na projekt WIFI pre Teba v sume 300,00 €
▪ Spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Domu Smútku v sume 557,00 €
▪ Spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice v sume 430,00 €
▪ Realizácia prístavby hasičskej zbrojnice – stavebno-montážne práce v sume 36 421,82 €
▪ Spracovanie projektovej dokumentácie na chodník v sume 100,00 €
▪ Obstaranie obrubníkov (520 ks) a úpravy terénu na rozšírenie miestnej komunikácie v sume 4 131,60 €
▪ Spracovanie projektovej dokumentácie, štúdií a prieskumov na rozšírenie miestnej komunikácie v sume
2 538,00 €
▪ Vypracovanie znaleckých posudkov k odkúpeniu pozemkov v sume 380,00 €

1.2

Dlhodobý finančný majetok

Počas účtovného obdobia nebol zaznamenaný pohyb v tejto účtovnej skupine majetku.
K 31.12.2020 má obec vo vlastníctve realizovateľné cenné papiere a podiely:
▪ Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. v sume 37 239,18 €.

2. Obežný majetok obce
2.1

Pohľadávky

Obec za rok 2020 eviduje vo svojej evidencii pohľadávky v sume 2 749,87 €.
a) Nedaňové pohľadávky
Obec eviduje k 31.12.2020 nedaňové pohľadávky vo výške 2 149,51 €, konkrétne sa jedná o ostatné pohľadávky
z titulu prijatých dobropisov v sume 149,51 €, a pohľadávku voči spoločnosti MR plyn, s.r.o. v sume 2 000,00 €.
b) Daňové pohľadávky
K 31.12.2020 eviduje obec daňové pohľadávky vo výške 600,36 €, z toho:
▪ Daň z nehnuteľností
216,09 €
▪ Daň za psa
15,00 €
▪ Poplatok za KO
369,27 €

2.2

Finančný majetok

Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici obce k 31.12.2020 bol 435,86 €.
Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2020 evidovaných na bankových účtoch obce je vo výške 4 806,51 €.

17

3. Časové rozlíšenie
Výdavky realizované v bežnom účtovnom období, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach eviduje obec vo
výške 786,37 €. Jedná sa o vopred platené predplatné, poistenie majetku, telefónne poplatky...
PASÍVA
Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky účtovnej jednotky obce Ratkovo podľa účtovnej závierky k 31.12.2020
predstavujú sumu 389 573,69 €.
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

ZS k 1.1.2020 v EUR
406 224,80
229 150,80

KZ k 31.12.2020 v EUR
389 573,69
235 684,17

229 150,80
61 755,96

235 684,17
37 391,14

490,00
10 218,45
31 229,54
19 817,97

480,00

115 318,04

28 683,16
5 642,98
2 585,00
116 498,38

1. Záväzky obce
a) Dlhodobé záväzky
Ako dlhodobé záväzky obec eviduje záväzok so splatnosťou dlhšou ako jeden rok.
Ostatné dlhodobé záväzky:
▪ - voči sociálnemu fondu 523,16 €
▪ - voči Stredoslovenská energetika a.s. 28 160,00 €
b) Krátkodobé záväzky
- voči dodávateľom 3 908,83 €
Všetky záväzky voči dodávateľom, ktoré vyplývajú z uzatvorených zmlúv, potvrdených objednávok a doručených
faktúr. Záväzky sú evidované voči:
Stredoslovenská energetika a.s.
2640,00 €
Občianske združenie Mikroregión Fatry v Turci
100,00 €
Hplus, a.s..
492,00 €
MEDIK-PRAKTIK s.r.o.
65,00 €
Brantner Fatra,s.r.o.
193,32 €
Petit Press, a.s.
36,00
Galileo Corporation s.r.o.
174,00
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
33,88 €
Stredoslovenská energetika a.s.
16,52 €
Stredoslovenská energetika a.s.
11,89 €
Slovak Telecom a.s.
44,46 €
Brantner Fatra,s.r.o.
101,76 €
- nevyfakturované dodávky 200,00 €
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Na nevyfakturovaných dodávkach eviduje obec záväzok voči spoločnosti AVE SK s.r.o. na základe uzatvorených
zmlúv.
- iné záväzky 128,74 €
Záväzky obce z titulu preplatkov na daniach z nehnuteľností v sume 128,74 €.
- voči zamestnancom 741,03 €
Nevyplatené mzdy za mesiac december 2020.
- voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia 496,78 €
Záväzok voči Sociálne poisťovni a zdravotným poisťovniam vyplývajúci z nevyplatených miezd za mesiac december
2020.
- voči Daňovému úradu 167,60 €
Záväzok voči Daňovému úradu – Daň zo závislej činnosti – z miezd za mesiac december 2020 v sume 167,60 €.

2. Časové rozlíšenie
Príjmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach obec eviduje vo výške 116 498,38 €.
Táto suma predstavuje zostatkovú hodnotu majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov, ktoré sa rozpúšťajú do
výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému
hmotnému majetku na obstaranie, ktorého bol transfer poskytnutý.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- nevyfakturované dodávky
- zamestnancom
- poslancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- subjektom mimo verejnej správy
- sociálny fond
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho v lehote
splatnosti

32 068,83
200,00
741,03
496,78
167,60
523,16
128,74
34 326,14

z toho po lehote
splatnosti

32 068,83
200,00
741,03
496,78
167,60
523,16
128,74
33 633,14

693,00

693,00

Stav úverov a návratných finančných výpomocí k 31.12.2020
Veriteľ

Ministerstv
o financií
SR

Účel

Výkon samosprávnych
funkcií – kompenzácia
výpadku dane z príjmov
FO

Výška
poskytnut
ého úveru

Ročná
splátka
istiny
za rok 2020

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru
(istiny)
k 31.12.2020

Rok
splatnosti

2 585,00

0,00

0,00

2 585,00

31.10.2027

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR zo štátnych finančných aktív na
výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19 vo výške 2 585,00 €. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne.
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Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
z toho::
- 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 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020**
Zostatok istiny k 31.12.2020**
2 585,00 €

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019*
57 954,20 €

Suma v EUR
57 954,20 €
57 954,20 €
57 954,20 €
2 585,00 €

2 585,00 €

2 585,00 €

0,00 €
2 585,00 €
§ 17 ods.6 písm. a)
4,46 %

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
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR

Suma v EUR
57 954,20 €
57 954,20 €
57 954,20 €

1 897,41 €
3 843,65 €
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- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- dotácie z VÚC
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené 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
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**
0,00 €

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*
50 713,14 €

1 500,00 €
7 241,06 €
50 713,14 €

0,00 €
§ 17 ods.6 písm. b)
0%

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu
všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Podnikateľská činnosť
Obec neprevádzkuje podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia ani žiadneho iného oprávnenia.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
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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
Obec nemá zriadené a založené právnické osoby.

b)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ
-1-

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy
SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Účelové určenie grantu, transferu
-2-

Prenesený výkon štátnej správy - Starostlivosť
o životné prostredie - bežné výdavky
Prenesený výkon štátnej správy – Miestne a účelové
komunikácie - bežné výdavky
Prenesený výkon štátnej správy – Registrácia
obyvateľov – bežné výdavky
Prenesený výkon štátnej správy – Register adries –
bežné výdavky

Suma
poskytnutý
ch
finančných
prostriedko
v
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedko
v
-4-

18,52

18,52

0

8,42

8,42

0

64,35

64,35

0

21,20

21,20

0

3 000,00

3 000,00

0

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

Ministerstvo vnútra SR

Dobrovoľný hasičský zbor – bežné výdavky

Ministerstvo vnútra SR

Voľby do Národnej rady SR

783,16

783,16

0

Ministerstvo vnútra SR

Sčínatanie obyvateľov, domov a bytov

972,00

972,00

0

Ministerstvo vnútra SR

COVID-19

2 019,03

2 019,03

0

Ministerstvo vnútra SR

Prístavba hasičskej zbrojnice

29 783,73

29 783,73

0

Ministerstvo vnútra SR

Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu

4 000,00

4 000,00

0

Ministerstvo financií
SR

Oprava a výmena strechy na dome smútku
v havarijnom stave

10 400,00

10 400,00

0

Ministerstvo vnútra SR

Kamerový systém

5 000,00

5 000,00

0

Poskytnuté transfery zo štátneho rozpočtu boli použité v zmysle uzatvorených zmlúv a riadne zúčtované v zmysle
pokynov poskytovateľa transferu, resp. dotácie.
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
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Obec Turany – spoločný stavebný
úrad
Obec Krpeľany-združené
financovanie dopravné značenie

e)

-3-

-4-

329,00

329,00

0

192,25

192,25

0

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2020 neprijala finančné prostriedky z rozpočtu VÚC.
f)

Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Obec v roku 2019 prijala finančné prostriedky od fyzických osôb v sume 12 000,00 €, ktoré sú účelovo určené na
rozšírenie vodovodu v obci Ratkovo. Finančné prostriedky boli v roku 2019 použité vo výške 6 478,5 € a v roku
2020 vo výške 5 521,50 € na účel na ktorý boli prijaté.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa
k plneniu programového rozpočtu
Obec predkladá a zostavuje rozpočet bez programovej štruktúry v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

13. Návrh uznesenia:
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 použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na:
▪

tvorbu rezervného fondu v sume 3 875,29 €.
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