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Záverečný účet obce Lipová 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 ods. 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový krytý z prostriedkov minulých
rokov.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09. decembra 2019 uznesením č.
86/2019.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 09. marca 2020 uznesením č. 113/2020, 114/2020
- druhá zmena schválená dňa 09. júna 2020 uznesením č. 119/2020, 124/2020, 125/2020,
126/2020, 127/2020, 128/2020, 129/2020
- tretia zmena schválená dňa 09. septembra 2020 uznesením č. 146/2020, 149/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 10. decembra 2020 uznesením č. 155/2020, 157/2020,
158/2020, 159/2020, 160/2020, 161/2020, 162/2020, 163/2020, 164/2020, 165/2020,
166/2020, 167/2020
- piata zmena k 31. decembru 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

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

900 228,00

1 053 637,68

1 026 429,27

97,42

888 228,00
0,00
12 000,00
0,00

986 444,58
420,00
60 380,81
6 392,29

960 468,68
420,00
59 148,30
6 392,29

97,37
100
97,56
100

900 228,00

1 050 952,48

940 128,06

89,45

630 721,00
750,00
34 350,00
234 407,00

654 670,19
34 450,00
34 350,00
327 482,29

557 833,55
30 154,86
36 094,26
316 045,39

85,21
87,53
105,08
96,51

0,00

2 685,20

86 301,21

Záverečný účet obce Lipová 2020

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
1 053 637,68

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 026 429,27

97,42

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 053 637,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 1 026 429,27 EUR, čo predstavuje 97,42 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
986 444,58

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

960 468,68

97,37

Z rozpočtovaných bežných príjmov obce a ZŠ Lipová v sume 986 444,58 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2020 v sume 960 468,68 EUR, čo predstavuje 97,37 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
544 122,46

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

533 492,10

98,05

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z pôvodne rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 470 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov
boli obci k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 464 215,45 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,77 %, schválený rozpočet po zmenách bol poslednou úpravou
upravený na hodnotu reálne získaných prostriedkov.
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19 bola krátená o 1,23 % čo predstavuje sumu 5 784,55 EUR.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 52 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 42 072,67 EUR, čo
predstavuje 80,91 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 30 882,49 EUR, príjmy dane
zo stavieb boli v sume 11 144,68 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 45,50 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 41 967,11 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 126,64
EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 23 310,90 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1 155,01 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 155,01 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 %. K 31.12. 2020 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 26 752,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2020 v sume 26 048,97 EUR, čo
predstavuje 97,37 % plnenie. Za rozpočtový rok 2020 bolo zinkasovaných 25 742,48 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 306,49 EUR K 31.12. 2020 obec eviduje pohľadávky na poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 4 464,34 EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
48 465,46

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

48 199,42

99,45

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 39 280,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 48 199,42 EUR, čo
je 99,78 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
1 154,69 EUR , príjem z prenajatých budov v sume 1 642,23 EUR a príjem z prenájmu
nájomných bytov v sume 36 298,00 EUR. Pohľadávky z nájomného v bytoch k 31.12. 2020
predstavuje sumu 859,00 EUR /dlžné nájomné bolo doplatené v r. 2021/. V roku 2020 bola
výška príjmu za prenájom priestorov obce ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19, boli
obmedzené akékoľvek spoločenské akcie.
Administratívne poplatky
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3 542,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 542,00 EUR, čo je
100 % plnenie. Administratívne poplatky zahŕňajú – poplatky za stavebné konanie, poplatky za
rybárske lístky a poplatky za overovanie podpisov a listín. Oproti roku 2019 bol zaznamenaný
pokles a to z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a prijatých opatrení na obmedzenie
pohybu.
Poplatok za smetné nádoby
Z rozpočtovaných 1 260,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2020 v sume 1 260,00 EUR, čo je
100 % plnenie. Poplatok za 1 smetnú nádobu predstavuje hodnotu 20,00 EUR.
Poplatok za miesto na cintoríne
Z rozpočtovaných 470,74 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2020 v sume 290,00 EUR, čo je
61,61 % plnenie.
Poplatok za rozhlas
Z rozpočtovaných 342,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2020 v sume 342,00 EUR, čo je
100 % plnenie.
Poplatok za využívanie domu smútku
Z rozpočtovaných 55,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2020 v sume 55,00 EUR, čo je 100
% plnenie.
Príjem za poskytované sociálne služby
Z rozpočtovaných 1 674,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2020 v sume 1 674,50 EUR, čo je
100 % plnenie. Počas obdobia január – august bola sociálna služba poskytovaná prostredníctvom
dvoch terénnych opatrovateliek a od septembra – decembra bola sociálna služba poskytovaná
tromi terénnymi opatrovateľkami. Sociálna služba k 31.12. 2020 zabezpečovala opatrovanie pre
7 osôb.
Príjem školného v Materskej škole Lipová
Z rozpočtovaných 1 596,00 EUR bol skutočný prijem k 31.12. 2020 v sume 1 596,00 EUR, čo je
100 % plnenie. Uvedená suma predstavuje finančné prostriedky získané zo školného od
zákonných zástupcov detí navštevujúcich MŠ Lipová /predškoláci sú zo zákona od platenia
poplatkov oslobodení/. Pokles hodnoty školného oproti roku 2019 bol spôsobený pretrvávajúcou
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pandémiou ochorenia COVID-19 a uzatváraním prevádzok školských zariadení v zmysle
prijímaných celoštátnych opatrení.
Príjem zo získaných pokút
Z rozpočtovaných 245,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2020 v sume 245,00 EUR, čo je
100 % plnenie. Išlo o finančné prostriedky vybrané za nedodržanie platných právnych predpisov
v oblasti stavebného konania.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
319,76

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

319,76

100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 319,76 EUR, bol skutočný príjem vo výške 319,76
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi inými nedaňovými príjmami boli rozpočtované príjmy z preplatkov zdravotného poistenia
a príjmy z predaja kníh.
d) prijaté granty a transfery – určené pre obec
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
100 084,90

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

85 005,40

84,93 %

Z rozpočtovaných grantov a transferov /bez prostriedkov ZŠ/ 100 084,90 EUR bol skutočný
príjem vo výške 85 005,40 EUR, čo predstavuje 84,93 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR – sociálne
ÚPSVaR – strava a rodičia

Suma v EUR
298,79
24 341,57

Ministerstvo financií
Ministerstvo financií

1 184,56
1 282,00

Ministerstvo financií

805,31

Ministerstvo financií

3 248,00

ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
VÚC Nitra – kultúra a šport
Implementačná agentúra MPSVaR SR
Ministerstvo financií

245,20
4 545,66
5 635,44
3 328,50
8 500,00
14 115,63

ÚPSVaR
Ministerstvo financií

10 284,18
33,20
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Účel
Osobitný príjemca PnD
Dotácia strava – žiaci základnej
školy, predškoláci, strava hmotná
núdza
Náklady na voľby
Transfer pre MŠ na predškolskú
prípravu
Transfer na register osôb, register
adries, životné prostredie
Štatistika – sčítanie domov
a bytov
Dobrovoľnícka činnosť §52a
Transfer – VPP § 54 /ŠJ/
Transfer – VPP § 50j
Dotácia na kultúru a šport
Sociálne opatrovateľky
Transfer – náklady na uzatvorené
prevádzky MŠ + ŠJ
Transfer – VPP § 54
BT – školské pomôcky

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra

Suma v EUR
6 957,36

Fyzická osoba – dar

200,00

Transfer na
s pandémiou
19
Transfer na
s pandémiou
19

Účel
náklady súvisiace
ochorenia COVIDnáklady súvisiace
ochorenia COVID-

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
K nenaplneniu rozpočtovaných príjmov prišlo z dôvodu nesprávneho odhadu získaných
finančných prostriedkov na transferoch na podporované pracovné miesta / v druhom pól roku
neboli zo strany ÚPSVaR realizované takmer žiadne projekty na podporu zamestnávania/.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
420,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

420,00

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 420,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
420,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 420,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 420,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie. Ide o odpredaj pozemku pani Mgr. Viole Verešovej v r. 2020.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
60 380,81

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

59 148,30

97,96

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 60 380,81 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 59 148,30 EUR, čo predstavuje 97,96 % plnenie.
Súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2020 bola aj suma 12 000,00 EUR na splácanie úveru za
rekonštrukciu verejného osvetlenia na príslušný rok. Skutočné prijatie prostriedkov z rezervného
fondu predstavovalo sumu 11 976,00 EUR, čo prestavuje 99,8 % plnenie.
Obec v roku 2020 opätovne zapojila do rozpočtu obce aj zostatok príjmov z minulosti určených
na účelovú dotáciu v sume 80,81 EUR, uvedené prostriedky boli vrátené do štátneho rozpočtu.
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Uznesením obecného zastupiteľstva č. 164/2020 zo dňa 10.12. 2020 bolo schválené opätovné
zapojenie účelových príjmov z minulosti do rozpočtu obce na opatrovateľky v sume 5 700,00
EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 5 700,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 113/2020 zo dňa 09.03. 2020 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 15 700,00 EUR na rekonštrukciu KD Lipová časť Mlynský Sek.
V roku 2020 prišlo k skutočnému prijatiu prostriedkov z rezervného fondu v sume 15 692,66
EUR, čo predstavuje 99,95 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 114/2020 zo dňa 09.03. 2020 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 500,00 EUR na odstránenie havarijného stavu elektriky v KD Lipová
časť Ondrochov. V skutočnosti bolo plnenie v sume 423,57 EUR, čo predstavuje 84,71 %
plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 120/2020 bolo schválené využitie prostriedkov
rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu terasy KD Lipová časť Mlynský Sek.
V skutočnosti boli z rezervného fondu prijaté prostriedky v hodnote 5 453,40 EUR., čo
predstavuje 100 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 126/2020 zo dňa 09.06. 2020 bolo schválené využitie
rezervného fondu na rekonštrukciu budovy starej školy v obci Lipová časť Ondrochov v sume
10 000,00 EUR. V skutočnosti boli z rezervného fondu prijaté prostriedky v hodnote 9 512,20
EUR, čo predstavuje 95,12 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 146/2020 zo dňa 09.09. 2020 a uznesením č. 167/2020 zo
dňa 10.12. 2020 bolo schválené využitie prostriedkov rezervného fondu na odstránenie BIO
odpadu v celkovej hodnote 6 500,00 EUR. V skutočnosti boli z rezervného fondu prijaté
prostriedky v hodnote 6 449,52 EUR, čo predstavuje 99,22 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 149/2020 zo dňa 09.09. 2020 bolo schválené využitie
prostriedkov rezervného fondu na obstaranie projektovej dokumentácie pre budovu starej školy
v obci Lipová časť Ondrochov v sume 5 000,00 EUR. V skutočnosti boli z rezervného fondu
prijaté prostriedky v hodnote 1 950,00 EUR, čo predstavuje 39 % plnenie /predpokladaná
hodnota projektov bola nadhodnotená/.
Uznesení obecného zastupiteľstva č. 121/2020 zo dňa 09.06. 2020 bolo schválené využitie
prostriedkov rezervného fondu na vykrytie výdavkov súvisiacich s prevenciou na ochorenie
COVID-19 v sume 3 400,00 EUR ale uznesením obecného zastupiteľstva č. 162/2020 zo dňa
10.12. 2020 prišlo k zníženiu využitia prostriedkov rezervného fondu na vykrytie predmetných
výdavkov o hodnotu 3 000,00 EUR. Celkovo z rezervného fondu bola schválená suma 400,00
EUR na výdavky súvisiace s ochorením COVID-19. V skutočnosti boli z rezervného fondu
prijaté prostriedky v hodnote 88,14 EUR, čo predstavuje 22,04 % plnenie.
Súčasťou hodnoty skutočných príjmových finančných operácií je aj hodnota opätovne
zapojených prostriedkov zo zábezpeky získanej v minulosti v sume 1 822,00 EUR. Táto
hodnota nie je súčasťou rozpočtového procesu a preto nebola rozpočtovaná.
Použitie rezervného fondu v roku 2020 bolo v súlade zo zákonom č. 583/2004 Z. z..
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ Lipová :
Bežné príjmy ZŠ od štátu – MŠ SR
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
293 452,00
293 452,00

% plnenia
100

Z rozpočtovaných bežných príjmov ZŠ Lipová od štátu v sume 293 452,00 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2020 v sume 293 452,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtovej organizácií - ZŠ Lipová s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
293 452,00 EUR
- príjmy z MŠ SR – normatívne 254 477,00 EUR
- príjmy z MŠ SR – nenormatívne 28 007,00 EUR
- príjmy z MŠ SR – Metodicko-pedagogické centrum /špeciálny pedagóg/
10 968,00 EUR
Bežné príjmy ZŠ od iných subjektov
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
6 392,29
6 392,29

% plnenia
100

Z rozpočtovaných bežných príjmov ZŠ Lipová od iných subjektov v sume 6 392,29 EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6 392,29 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtovej organizácii – ZŠ Lipová s právnou subjektivitou od iných
subjektov :
Základná škola
6 392,29 EUR
- príjmy z ÚPSV a R za pracovné projekty 2 281,54 EUR
- príjmy z VÚC
2 000,00 EUR
- príjmy od rodičov – poplatky za ŠKD
642,00 EUR
- príjmy od rodičov – školské pomôcky
258,75 EUR
- príjmy z prenájmu
60,00 EUR
- príjmy zo ZRPŠ – účelové prostriedky
450,00 EUR
- príjmy Slovak Telecom – projekt dotácia 700,00 EUR
Kapitálové príjmy ZŠ
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020
0

% plnenia
0

ZŠ Lipová v roku 2020 nemala rozpočtované kapitálové príjmy a skutočný kapitálový príjem
k 31.12. 2020 predstavoval hodnotu 0 EUR.
Príjmové finančné operácie ZŠ :
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2020
rok 2020 po poslednej
zmene
0
0
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% plnenia
0

ZŠ Lipová v roku 2020 nemala rozpočtované príjmové finančné operácie kapitálové príjmy
a skutočné príjmové finančné operácie k 31.12. 2020 predstavovali hodnotu 0 EUR.

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
1 050 952,48

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

940 128,06

89,45

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 050 952,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 940 128,06 EUR, čo predstavuje 89,45 % čerpanie.
1. Bežné výdavky obec
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
654 670,19

Skutočnosť k 31.12.2020
557 833,55

% čerpania
85,21

Z rozpočtovaných bežných výdavkov obce 654 670,19 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 557 833,55 EUR, čo predstavuje 85,21 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 254 147,57 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
220 101,13 EUR, čo je 86,60 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
pracovníkov materskej školy, pracovníkov školskej jedálne, pracovníkov opatrovateľskej služby,
aktivačných pracovníkov. Nižšie čerpanie mzdových prostriedkov bolo ovplyvnené pandémiou
ochorenia COVID-19 a to z dôvodu, že prevádzka materskej školy a školskej jedálne v určitom
časovom období išla len na 80 % a taktiež neboli v priebehu roka 2020 spustené nové projekty
na zamestnávanie aktivačných pracovníkov zo strany štátu.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 91 400,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
80 344,19 EUR, čo je 87,90 % čerpanie. Výdavky predstavujú platby do Sociálnej poisťovne
a jednotlivých zdravotných poisťovní zamestnávateľa za zamestnancov OcÚ, MŠ, ŠJ,
aktivačných pracovníkov, pracovníkov vykonávajúcich práce na základe dohôd, poslancov.
Nižšie čerpanie príspevkov do poisťovní bolo ovplyvnené pandémiou ochorenia COVID-19 a to
z dôvodu, že prevádzka materskej školy a školskej jedálne v určitom časovom období išla len na
80 % a taktiež neboli v priebehu roka 2020 spustené nové projekty na zamestnávanie
aktivačných pracovníkov zo strany štátu.
Cestovné
Z rozpočtovaných výdavkov 100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 40,76
EUR, čo je 40,76 % čerpanie.
Tovary a služby, cestovné, údržba a energie :
Z rozpočtovaných výdavkov 249 021,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
210 397,62 EUR, čo je 84,49 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
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ako sú energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby.
Z toho :
Materiál :
Z rozpočtovaných výdavkov 48 674,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
38 616,23 EUR, čo je 79,34 % čerpanie. Do uvedenej oblasti patria výdavky na materiál
súvisiaci s prevádzkou OcÚ, MŠ, ŠJ, kultúrnych domov, domov smútku, zabezpečenie materiálu
na udržiavanie a opravy obecného majetku, materiálu na zabezpečenie preneseného výkonu
štátnej správy, udržiavanie verejných priestranstiev.
Energie, voda a komunikácie :
Z rozpočtovaných výdavkov 34 987,45 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
30 414,26 EUR, čo je 86,93 % čerpanie. Do uvedenej oblasti patria výdavky na energie
/elektrina, plyn/, voda, telefóny, poštovné súvisiace s prevádzkou OcÚ, MŠ, ŠJ, domov smútku,
kultúrnych domov, ihriska, verejného osvetlenia.
Náklady na prevádzku dopravných prostriedkov :
Z rozpočtovaných výdavkov 6 562,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
3 958,58 EUR, čo je 60,32 % čerpanie. Do uvedenej oblasti patria výdavky na prevádzku
služobných vozidiel /využívaných aj na sociálne účely/ a traktora zabezpečujúceho služby pre
verejnosť a údržbu verejného priestranstva.
Údržba budov, objektov a prevádzkových strojov :
Z rozpočtovaných výdavkov 49 429,97 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
41 279,44 EUR, čo je 83,51 % čerpanie. Do uvedenej oblasti patria výdavky na údržbu a opravy
obecného majetku /OcÚ, kultúrne domy, domy smútku, MŠ, ŠJ, komunikácie, rozhlas, bytové
domy, verejné priestranstvá/.
Nájomné :
Z rozpočtovaných výdavkov 20,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 20,96
EUR, čo je 100 % čerpanie.
Ostatné služby :
Z rozpočtovaných výdavkov 109 345,82 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
96 108,15 EUR, čo je 87,89 % čerpanie. Najnákladnejšiu položku z uvedenej hodnoty tvorí
odvoz a uloženie odpadu v sume 41 410,16 EUR, náklady na dohody vykonávajúce mimo
pracovného pomeru v sume 11 680,63 EUR, povinný príspevok na stravovanie zamestnancov
v sume 4 639,20 EUR, povinná tvorba sociálneho fondu v sume 2 196,11 EUR.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 27 800,43 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
26 202,81 EUR, čo predstavuje 94,25 % čerpanie.
Účelovo určené dotácie :
- bežné výdavky
OŠK Lipová
Hokejový klub
SZZP Lipová
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Suma
schválených
finančných
prostriedkov
13 000,00
1 000,00
200,00

Suma skutočné
použitých
finančných
prostriedkov
13 000,00
1 000,00
0

SZZ Lipová
ČK Lipová
Občianske združenie Lipovian
PZ Javorina Lipová
Jednota dôchodcov Lipová
Príspevok na školské pomôcky pre deti ZŠ
Lipová
Príspevok pre novorodencov
Sociálne dávky občanom
Nezbedko
Členské príspevky ZMOS, CEDROŇ, RVC
BT – Spoločný stavebný úrad
Spolu :

500,00
1 500,00
300,00
500,00
1 000,00
2 010,00

500,00
1 500,00
0,00
500,00
999,69
2 010,00

1 900,00
300,00
200,00
2 952,33
2 438,10
27 800,43

1 900,00
300,00
0,00
2 055,02
2 438,10
26 202,81

Splácanie úrokov z pôžičiek – ŠFRB :
Z rozpočtovaných výdavkov 5 497,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
5 497,90 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Úroky boli platené včas a v plnej výške.
Splácanie úrokov z úveru – rekonštrukcia verejného osvetlenia :
Z rozpočtovaných výdavkov 840,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 579,32
EUR, čo predstavuje 68,97 % čerpanie. Úroky boli platené včas a v plnej výške.
Potraviny – ŠJ Lipová :
Z rozpočtovaných výdavkov 25 862,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12. 2020 v sume
14 669,82 EUR, čo predstavuje 56,72 % čerpanie. Nižšie čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené
pandémiou ochorenia COVID-19 a to z dôvodu, že prevádzka školskej jedálne v určitom
časovom období nebola v prevádzke a poskytnutá dotácia na stravu zo strany štátu, ako aj
rozpočtované vlastné výdavky boli odhadované na celé ročné obdobie pri predpoklade bežného
fungovania.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
34 450,00

Skutočnosť k 31.12.2020
30 154,86

% čerpania
87,53

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 34 450,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 30 154,86 EUR, čo predstavuje 87,53 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Preliezačka ,,autíčko“ v MŠ Lipová – vlastný zdroj :
Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 3 000,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Projektová dokumentácia budovy starej školy v obci Lipová, časť Ondrochov – vlastný
zdroj :
Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 950,00 EUR,
čo predstavuje 39 % čerpanie. Odhad predpokladanej projektovej dokumentácie bol
nadhodnotený.
c/ Rekonštrukcia budovy starej školy v obci Lipová časť Ondrochov – vlastný zdroj :
Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 9 512,20
EUR, čo predstavuje 95,12 % čerpanie.
Záverečný účet obce Lipová 2020

d/ Rekonštrukcia KD Lipová – časť Mlynský Sek – vlastný zdroj :
Z rozpočtovaných 15 700,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 15 692,66
EUR, čo predstavuje 99,95 % čerpanie.
e/ Projekt Wifi pre teba – vlastný zdroj :
Z rozpočtovaných 750,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0 % čerpanie. K realizácii projektu počas r. 2020 neprišlo.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
34 350,00

Skutočnosť k 31.12.2020
36 094,26

% čerpania
105,08

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 34 350,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 36 094,26 EUR, čo predstavuje 105, 08 % čerpanie. V skutočných
výdavkových finančných operáciách sa nachádza aj hodnota vrátenej finančnej zábezpeky
v bytových domoch, ktorá sa nerozpočtuje a nie je teda súčasťou schvaľovaného rozpočtu.
Splátka pôžičiek – ŠFRB :
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 22 350,00 EUR na splácanie istiny pôžičiek
zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie 22 296,26 EUR, čo predstavuje 99,76 % plnenie.
Splátka úveru – rekonštrukcia verejného osvetlenia :
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12 000,00 EUR na splácanie istiny úveru za
rekonštrukciu verejného osvetlenia bolo skutočné čerpanie 11 976,00 EUR, čo predstavuje 99,80
% plnenie.
Vrátenie finančnej zábezpeky – bytové domy :
V skutočných výdavkových finančných operáciách sa nachádza aj hodnota vrátenej finančnej
zábezpeky v bytových domoch v sume 1 822,00 EUR, táto hodnota sa v zmysle platnej
legislatívy nerozpočtuje a teda nie je súčasťou schvaľovaného rozpočtu, preto vychádza
prečerpanie výdavkových finančných operácií oproti plánu.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ Lipová :
Bežné výdavky – ZŠ Lipová :
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
327 482,29
316 045,39

% čerpania
96,51

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 327 482,29 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 316 045,39 EUR, čo predstavuje 96,51 % čerpanie. V priebehu r. 2020 ZŠ Lipová
nevyčerpala plánované bežné výdavky hradené od obce na opravy a materiál.
Bežné výdavky ZŠ Lipová v celkovej hodnote 316 045,39 EUR boli použité na zabezpečenie
financovania bežnej prevádzky ZŠ Lipová.
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Kapitálové výdavky – ZŠ Lipová :
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
0
0

% čerpania
0

V roku 2020 ZŠ Lipová mala rozpočtované kapitálové výdavky v hodnote 0,00 EUR,
v skutočnosti k 31.12. 2020 nerealizovala žiadne kapitálové výdavky.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Podrobný rozpis výdavkov ZŠ Lipová viď. – Príloha č. 1 – Správa o hospodárení za rok 2020.
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4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
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 bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie spolu
- finančné zábezpeky školskej jedálne
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie
Príjmové finančné operácie upravené – spolu
Výdavkové finančné operácie spolu
- finančné zábezpeky školskej jedálne
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie
Výdavkové finančné operácie upravené – spolu
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)
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
966 860,97
960 468,68
6 392,29

873 878,94
557 833,55
316 045,39

+92 982,03
420,00
420,00
0,00

30 154,86
30 154,86
0,00

-29 734,86
+63 247,17
- 12 977,09
0,00
+50 270,08
59 148,30
0,00
- 1 822,00
0,00
57 326,30
36 094,26
0,00
-1 822,00
0,00
34 272,26

+23 054,04
1 026 429,27
940 128,06
86 301,21
12 977,09
0,00
0,00
73 324,12

Prebytok rozpočtu v sume 50 270,08 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
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 12 977,09 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu fondu opráv /BD – Mlynský Sek/
3 184,00 EUR
- tvorbu fondu opráv /BD – Ondrochov/
2 109,00 EUR
- tvorbu rezervného fondu
44 977,08 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 v sume 10 059,84 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti štátnej správy – štatistika v sume 567,15 EUR
- stravné pre deti hradené zo štátneho rozpočtu v sume 9 492,69 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od implementačnej agentúry opatrovateľky /čerpané v r. 2021/ v sume 2 521,35 EUR,
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 395,90 EUR,
Zostatok finančných operácií v sume 23 054,04 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
23 054,04 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 v celkovej
výške 68 031,12 EUR /t. j. 44 977,08 + 23 054,04/.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
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 :
- rozpočet obce 2020 – splátky rekonštrukcie
verejného osvetlenia
- uznesenie č. 164/2020 opätovné použitie
preddavku na opatrovateľky
- uznesenie č. 113/2020 rekonštrukcia KD Lipová
- uznesenie č. 114/2020 odstránenie havarijného
stavu elektriny v KD Lipová časť Ondrochov
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Suma v EUR
75 854,18
78 786,61
0
25 546,18
11 976,00
5 700,00
15 692,66
423,57

- uznesenie č. 120/2020 odstránenie havarijného
stavu terasy KD Lipová
- uznesenie č. 126/2020 rekonštrukcia budovy
starej školy v obci Lipová časť Ondrochov
- uznesenie č. 146/2020 a 167/2020 odstránenie
bio odpadu
- uznesenie č. 149/2020 obstaranie projektov na
rekonštrukciu budovy starej školy v obci Lipová
časť Ondrochov
- uznesenie č. 121/2020 a 162/2020 krytie
výdavkov na prevenciu COVID-19
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

5 453,40
9 512,20
6 449,52
1 950,00
88,14
0,00
0,00
122 941,48

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 - 1,25 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky /splátka pôžičky zo
SF/
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- ostatné
- ostatné úbytky /pôžička zo SF –
pohreb/
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
327,15
2 193,03
280,00
898,41
938,09
300,00
663,68

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010
Z. z. v z. n. p..
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
- BD Mlynský Sek
- BD Ondrochov
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu ....
- na opravu ....
KZ k 31.12.2020
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Suma v EUR
22 563,93
3 184,00
2 109,00
0,00
27 856,93

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 /údaje za obec/
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 subjektami 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
2 914 937,06
2 646 007,43

KZ k 31.12.2020 v EUR
2 828 489,06
2 520 810,77

14 628,00
2 321 949,06
309 430,37
266 728,94

10 812,00
2 200 568,40
309 430,37
305 776,89

4 601,05
6 598,30

4 621,34
6 598,30

5 517,48
250 012,11

19 888,40
274 668,85

2 200,69
Prehľad zmeny stavu netto hodnoty majetku obce Lipová za rok 2020 :

1 901,40

Dlhodobý nehmotný majetok v roku 2020 zaznamenal úbytok o 3 816,00 EUR :
-

zúčtovanie oprávok nehmotného majetku za rok 2020

- 3 816,00 EUR

Dlhodobý hmotný majetok v roku 2020 zaznamenal úbytok o 121 380,66 EUR :
-

zúčtovanie oprávok k majetku za rok 2020

- 151 303,16 EUR

-

rekonštrukcia budovy starej školy v časti Ondrochov

+ 9 512,00 EUR

-

dokončenie zateplenia budovy KD Lipová v časti Mlynský Sek

+ 15 692,66 EUR

-

zaradenie preliezačky ,autíčko“ v MŠ

+ 3 000,00 EUR

-

obstaranie projektu rekonštrukcie budovy starej školy

-

v časti Ondrochov

+ 1 950,00 EUR

vyradenie predaného pozemku z majetku obce

-

232,36 EUR

Zásoby zaznamenali nárast o 20,29 EUR oproti roku 2019 /na sklade boli smetné nádoby,
železná konštrukcia, knihy a potraviny v ŠJ/.
Účty zúčtovania medzi subjektami VS v roku 2020 nezaznamenali žiadnu zmenu.
Krátkodobé pohľadávky oproti roku 2019 zaznamenali nárast o 14 370,92 EUR /ide
o nezaplatenú daňovú pohľadávku voči obci od podnikateľského subjektu, menšiu časť tvoria
pohľadávky voči občanom z titulu nezaplatených daní a poplatkov/.
Finančné účty oproti roku 2019 zaznamenali nárast o 24 656,74 EUR.
Účty časového rozlíšenie oproti roku 2019 zaznamenali úbytok o 299,29 EUR.
Záverečný účet obce Lipová 2020

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

ZS k 1.1.2020 v EUR
2 914 937,06
1 604 884,83

KZ k 31.12.2020 v EUR
2 828 489,06
1 613 724,60

1 604 884,83
690 221,41

1 613 724,60
648 637,86

1 330,00
80,81
553 708,60
65 228,51
69 873,49
618 919,27

2 830,00
0,00
529 732,75
58 177,91
57 897,20
565 258,03

Prehľad zmeny stavu netto hodnoty vlastného imania a záväzkov obce Lipová za rok 2020
Vlastné imanie obce oproti roku 2019 zaznamenalo nárast o 8 839,77 EUR /vyčíslený zisk r.
2020/.
Rezervy zaznamenali nárast oproti roku 2019 o hodnotu 1 500,00 EUR /predpokladaná hodnota
auditu IUZ a KUZ obce/.
Dlhodobé záväzky obce oproti roku 2019 zaznamenali úbytok o 23 975,85 EUR /pokles
spôsobené hlavne presunom splátok SFRB roku 2021 do krátkodobých záväzkov/.
Krátkodobé záväzky obce oproti roku 2019 zaznamenali úbytok o 7 050,60 EUR.
Bankové úvery obce oproti roku 2019 zaznamenali úbytok o 11 976,29 EUR /pokles
o zrealizované splátky úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia počas r. 2020/.
Účty časového rozlíšenia pasív obce oproti roku 2019 zaznamenali úbytok o 53 661,24 EUR
/pokles hlavne z dôvodu rozpúšťania kapitálových dotácií na majetok obce získaných od iných
subjektov vo väzbe na uplatňované odpisy/.
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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
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom - ŠFRB
zábezpeka
ostatné záväzky
prijaté preddavky
nevyfakturované dodávky
Záväzky spolu k 31.12.2020

496,62
16 208,07
11 589,86
2 329,15
0,00
57 897,20
533 391,47
18 168,00
2 724,92
523,56
1815,33
645 144,18

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

496,62
16 208,07
11 589,06
2 329,15
0,00
57 897,20
533 391,47
18 168,00
2 724,92
523,56
1815,33
645 144,18

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

Stav úverov a pôžičiek k 31.12.2020
Veriteľ

VÚB a .s.

ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB

Účel

Rok

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

95 820,00

11 976,00

579,32

57 897,20

2025

440 616,08

14 147,63

2 858,89

274 288,88

2039

269 400,00

7 792,62

2 605,38

252 735,81

2048

7 060,00

323,30

66,34

6 366,78

2038

Investičný rekonštrukcia
verejného
osvetlenia
Investičný –
nájomné byty
14 b. j.
Investičný –
Nájomné byty
8 b. j.
Investičný –
Technická
infraštruktúra
k 8 b. j.

splatnosti

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

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:
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Suma v EUR

929 876,18
6 958,25
936 834,43

- 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**

57 897,20
0,00
0,00
0,00
0,00
533 391,47
0,00
591 288,67
533 391,47
0,00
0,00
533 391,47
57 897,20

Zostatok istiny k 31.12.2020**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. a)

57 897,20

936 834,43

6,18 %

Celkovú sumu dlhu obce za rok 2020 predstavuje hodnota 57 897,20 EUR, t. j. 6,18 % zdĺženie
voči skutočným bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka. V zmysle platných
právnych predpisov t. j. § 17 odstavec 8 zákona č. 83/2014 Z. z. sa do celkového dlhu obce
nezapočítavajú záväzky z úverov zo ŠFRB určené na výstavbu nájomných bytov.
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 ZŠ
- dotácie zo ŠR + ESF na zamestnancov
- dotácie z MF SR – prenesený výkon
- obec – VÚC dotácia účelová
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- ZŠ – od štátu
- ZŠ – VÚC
- ZŠ – ESF a štát na zamestnancov
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:
- 821005 – úver rekonštrukcia verejného osvetlenia
- 821007 – splátka pôžičiek ŠFRB na nájomné byty a technickú
infraštruktúru
- 651002 – úroky z úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia
- 651002 – úroky z pôžičiek zo ŠFRB na nájomné byty a technickú
- Infraštruktúru
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**
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Suma v EUR

929 876,18
6 958,25
936 834,43
260 352,00
26 022,36
15 369,08
2 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
563,75
2 180,05
2 966,44
310 253,68
626 580,75
11 976,00
22 296,26
579,32
5497,90
40 349,48

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

40 349,48
626 580,75
6,44 %
Celková suma ročných splátok návratných zdrojov financovania na rok 2020 bola v sume
40 349,48 EUR. Podiel sumy splátok k bežným príjmom obce /bežné príjmy znížené
o prostriedky poskytnuté počas rok a 2019 od iných subjektov verejnej správy/ predstavuje
hodnotu 6,44 %. V zmysle platných právnych predpisov sa do celkovej sumy ročných splátok
návratných zdrojov financovania započítavajú aj ročné splátky z úveru zo ŠFRB.
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

8. Prehľad o nákladoch a výnosoch k 31.12. 2020 /údaje za obec/
Náklady
Názov

Hodnota nákladov

Hodnota nákladov

k 31.12.2019 v EUR

k 31.12.2020 v EUR

Náklady spolu

720 474,16

737 602,12

Spotrebované nákupy spolu

85 474,57

80 254,28

Spotreba materiálu

57 265,38

49 723,47

Spotreba energie

28 209,19

30 530,81

0

0

83 064,32

111 857,76

16 172,76

42 695,30

131,31

40,76

Náklady na reprezentáciu

1 406,64

732,15

Ostatné služby

65 353,61

68 389,55

Osobné náklady spolu

313 364,96

322 115,09

Mzdové náklady

222 907,53

231 529,64

Zákonné sociálne poistenie

78 227,31

79 558,42

Zákonné sociálne náklady

12 230,12

11 027,03

390,16

255,28

32 762,15

16 795,31

0

232,36

z toho :

Predaný tovar, predané nehnuteľnosti
Služby spolu
z toho :
Opravy a udržiavanie
Cestovné náklady

z toho :

Dane a poplatky
Ostatné

náklady

na prevádzkovú

činnosť
z toho :
Zostatková cena predaného majetku
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Zmluvné pokuty, penále a úroky z

1,90

54,44

5,07

0,00

Odpis pohľadávky

1 317,93

0,00

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

31 437,25

16 451,60

0

56,91

156 355,00

155 119,16

2 515,35

2 768,22

8 537,16

8 677,83

Nákladové úroky

6 424,49

6 109,93

Ostatné finančné náklady

2 112,67

2 567,90

Mimoriadne náklady

0

0

Náklady na transfery

38 010,49

39 759,19

13 862,00

16 163,10

2 220,00

2 310,00

21 928,49

21 286,09

0

0

Hodnota výnosov

Hodnota výnosov

k 31.12.2019 v EUR

k 31.12.2020 v EUR

Výnosy spolu

730 210,14

746 441,89

Tržby za vlastné výkony a tovary

14 231,11

14 231,11

0

0

14 231,11

8 692,91

0

0

181,30

716,72

omeškania
Ostatné pokuty a penále

Manká a škody
Odpisy majetku
Tvorba ostatných rezerv a opravných
položiek
Finančné náklady
z toho :

z toho :
Bežný transfer do RO – ZŠ /príspevok
+odpisy majetku/
Transfer pre ostatné subjekty s verejnej
správy
Transfer pre subjekty mimo verejnú
správu
Splatná daň z príjmov

Výnosy
Názov

spolu
z toho :
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Zmena

stavu

vnútropodnikových

zásob
Aktivácia
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Výnosy z daní a poplatkov

559 885,57

552 873,40

Daňové výnosy samosprávy

535 907,10

522 484,19

Výnosy z poplatkov

23 978,47

30 389,21

54 339,58

49 010,40

Tržby z predaja majetku

0

420,00

Výnosové pokuty a penále

0

245,00

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

54 339,58

48 345,40

Zúčtovanie

3 124,91

90,36

Zúčtovanie rezerv do výnosov

1 330,00

0,00

Zúčtovanie opravných položiek

1 794,91

90,36

0

0

0

0

98 447,67

135 058,10

Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

35 735,14

72 146,65

Kapitálové transfery zo ŠR

61 754,53

61 746,33

0

202,02

958,00

963,10

z toho :

Osobné

výnosy

z prevádzkovej

činnosti
z toho :

opravných

položiek

a rezerv
z toho :

Finančné výnosy
z toho :
Kreditné výnosy
Výnosy z transferov
z toho :

Bežné transfery od subjektov mimo
verejnú správu
Výnosy z odvodu príjmov

Celkové náklady r. 2020 = 737 602,12
Celkové výnosy r. 2020 = 746 441,89
Vyčíslený výsledok hospodárenia r. 2020 – zisk = 8 839,77 €
Vyčíslený výsledok hospodárenia r. 2020 – zisk v hodnote 8 839,77 € bude v priebehu r. 2021
zúčtovaná na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia.

9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Lipová nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
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10. 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. 2/2015 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 na .....

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

OŠK Lipová
Hokejový klub
SZZ Lipová
Červený kríž – Lipová
PZ Javorina Lipová
Jednota dôchodcov Lipová

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

13 000,00
1 000,00
500,00
1 500,00
500,00
1 000,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

13 000,00
1 000,00
500,00
1 500,00
500,00
999,69

-4-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,31

11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Lipová nerealizovala v roku 2020 podnikateľskú činnosť.

12. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)

štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči 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-

MF – školstvo
ÚPSV a R

ZŠ – základné vzdelávanie – bežný
výdavok
Transfer na školské pomôcky pre deti
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282 484,00

282 484,00

0,00

33,20

33,20

0,00

v hmotnej núdzi – bežný výdavok
ÚPSV a R
Sociálne dávky – osobitný príjemca
peňažnej dávky na dieťa – bežný
výdavok
MF SR
Výdavky na voľby – bežný výdavok
MF SR
Transfer na predškolskú prípravu
v MŠ – bežný výdavok
MF SR
Transfer na register osôb, register
adries, životné prostredie – bežný
výdavok
MF SR
Transfer na štatistické sčítanie domov
a bytov – bežný výdavok
ÚPSV a R
Dobrovoľnícka činnosť - § 52a –
bežný výdavok
ÚPSV a R
Transfer §50j – bežný výdavok
ÚPSV a R
Transfer § 54 – ŠJ – bežný výdavok
MV SR
Transfer COVID-19 – bežný výdavok
Implementačná Transfer – sociálne opatrovateľky –
agentúra
bežný výdavok
MPSVa R
ÚPSV a R
Transfer § 54 – bežný výdavok
MF SR
Transfer náklady na uzatvorené
prevádzky – bežný výdavok
ÚPSVaR
Dotácia na stravovanie detí v ZŠ
a predškolákov v MŠ – bežný
výdavok
MF –
Transfer ZŠ – činnosť špeciálneho
Metodicko
pedagóga – bežný výdavok
pedagogické
centrum –
školstvo

298,79

298,79

0,00

1 184,56
1 282,00

1 184,56
1 282,00

0,00
0,00

805,31

805,31

0,00

3 248,00

2 680,85

567,15

245,20

245,20

0,00

5 635,44
4 545,66
6 957,36
8 500,00

5 635,44
4 545,66
6 957,36
5 978,65

0,00
0,00
0,00
2 521,35

10 284,18
14 115,63

10 284,18
14 115,63

0,00
0,00

17 112,00

7 619,31

9 492,69

10 731,36

10 731,36

0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Mesto Šurany – spoločný
stavebný úrad
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2 438,10

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

2 438,10

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Dotácia VÚC Nitra - šport
Dotácia VÚC
Nitra–
kultúra

1 628,50
1 700,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

1 628,50
1700,00

0,00
0,00

13. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
V priebehu roka 2020 obec nerealizovala sledovanie rozpočtového hospodárenia podľa
jednotlivých programov.

14. Návrh uznesenia:
Uznesenie č. .................. :
Obecné zastupiteľstvo obce Lipová berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce
a stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2020.
Uznesenie č. ............... :
Obecné zastupiteľstvo obce Lipová schvaľuje :
a/ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad,
b/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 68 031,12 EUR.
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