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Záverečný účet obce 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5.12.2019 uznesením č. 122/2019.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena – RO 1 účelovo určené prostriedky – vzatá na vedomie dňa 5.3.2020
uznesením č. 140/2020
- druhá zmena – RO 2 starostu obce k 27.3.2020 vzatá na vedomie dňa 28.4.2020
uznesením č. 150/2020
- tretia zmena - RO 3 schválená dňa 28.4.2020 uznesením č. 151 a 152/2020
- štvrtá zmena - RO 4 schválená dňa 28.5.2020 uznesením č.166/2020
- piata zmena - RO 5 schválená dňa 29.6.2020 uznesením č. 182/2020
- šiesta zmena - RO 6 účelovo určené prostriedky – vzatá na vedomie dňa 28.7.2020
uznesením č. 198/2020
- siedma zmena - RO 7 starostu obce k 30.6.2020 vzatá na vedomie dňa 28.7.2020
uznesením 200/2020
- ôsma zmena - RO 8 schválená dňa 28.7.2020 uznesením č. 196/2020
- deviata zmena - RO 9 schválená dňa 28.7.2020 uznesením č. 197/2020 – poslanecký
návrh
- desiata zmena - RO 10 schválená dňa 8.9.2020 uznesením č. 201/2020
- jedenásta zmena - RO 11 schválená dňa 30.9.2020 uznesením č. 215,217/2020
- dvanásta zmena - RO 12 schválená dňa 30.9.2020 uznesením č. 216/2020
- trinásta zmena - RO 13 schválená dňa 28.10.2020 uznesením č. 230,231/2020,
- štrnásta zmena - RO 14 účelovo určené prostriedky k 4.11.2020 vzatá na vedomie
10.12.2020 236/2020
- pätnásta zmena - RO 15 starostu obce k 30.11.2020 vzatá na vedomie dňa 10.12.2020
uznesením č. 237/2020
- šestnásta zmena - RO 16 schválená dňa 10.12.2020 uznesením č. 239/238/2020
Rozpočet obce bol upravovaný priebežne pri poskytnutí bežných alebo kapitálových transferov
zo štátneho rozpočtu.
Rozpočet obce k 31.12.2020

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

2.171.824,00

2.446.654,50

2.228.978,21

91,10

1.549.557,00
116.935,00
497.000,00

1.780.950,50
119.492,00
475.971,00

1.838.714,65
87.567,81
253.723,00

103,24
73,28
53,31

Schválený
rozpočet

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

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

Rozpočtové
hospodárenie obce

8.332,00

70.241,00

48.972,75

69,72

2.171.824,00

2.446.654,50

2.128.489,56

87,00

730.039,00
613.585,00
31.500,00
796.700,00

804.752,50
561.535,00
31.500,00
1.048.867,00

686.964,62
452.383,61
31.439,45
957.701,88

85,36
80,56
99,80
91,30

0,00

0,00

100.488,65

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2.446.654,50

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

2.228.978,21

91,10

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2.446.654,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 2.228.978,21 EUR, čo predstavuje 91,10 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 780 950,50

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 838 714,65

103,24

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 780 950,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume1 838 714,65 EUR, čo predstavuje 103,24 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
905 986,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

966 859,45

106,72

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 801.736,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 872.301,45 EUR, čo predstavuje
plnenie na 108,80 %.
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19 bola krátená o o sumu 49.145,00 EUR.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 68.200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 57.395,21 EUR, čo
predstavuje plnenie na 84,16 % plnenie.
-

príjmy dane z pozemkov - z rozpočtovaných 40.820,00 € bol skutočný príjem vo výške
33.553,20 EUR, čo predstavuje 82,20 % plnenie,
príjmy dane zo stavieb - z rozpočtovaných 27.000,00 € bol skutočný príjem vo výške
23.486,78 EUR, čo predstavuje 86,98 % plnenie,
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-

príjmy dane z bytov - z rozpočtovaných 380,00 € bol skutočný príjem vo výške
355,23 EUR, čo predstavuje 93,48 % plnenie.

K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 19.900,47 €.
Dane za tovary a služby
Z rozpočtovaných 36.050,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 37.162,79 EUR, čo
predstavuje plnenie na 103,08 % plnenie.
-

príjmy dane za psa - z rozpočtovaných 1.450,00 € bol skutočný príjem vo výške
1.343,41 EUR, čo predstavuje 92,64 % plnenie,
príjmy dane za vývoz a uloženie odpadu - z rozpočtovaných 32.500,00 € bol skutočný
príjem vo výške 33.916,45 EUR, čo predstavuje 104,36 % plnenie,
príjmy dane za ubytovanie -z rozpočtovaných 700,00 € bol skutočný príjem vo výške
732,93 EUR, čo predstavuje 104,70 % plnenie,
príjmy dane za užívanie verejného priestranstva - z rozpočtovaných 1.400,00 € bol
skutočný príjem vo výške 1.170 EUR, čo predstavuje 83,57 % plnenie.

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
85.483,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

84.038,96

98,31

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 65.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 62.459,12 EUR, čo
je 96,09 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých bytov, budov a priestorov.
Za rozpočtovaný rok bolo zinkasovaných 60.022,31 €, za nedoplatky minulých rokov 2.436,81
EUR. Obec eviduje pohľadávky z prenajatých bytových a nebytových priestorov v sume
12.627,85 €. Všetky evidované pohľadávky boli odstúpené na súdne vymáhanie a sú predmetom
exekučného konania.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 20.194,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 21.579,84 EUR, čo
je 106,86 % plnenie.
-

správne poplatky FO,PO – z rozpočtovaných 5.000,00 EUR, bol skutočný príjem vo
výške 4.652,00 EUR, čo predstavuje 93,00 % plnenie,
príjem za pokuty, penále – z rozpočtovaných 5.536,00 EUR, bol skutočný príjem vo
výške 5.536,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie,
poplatky za služby – z rozpočtovaných 6.000,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
6.704,72 EUR, čo predstavuje 111,74 % plnenie,
príjem za čipové karty a kredit k výtokovému stojanu – z rozpočtovaných 628,00
EUR, bol skutočný príjem vo výške 856,00 EUR, čo predstavuje 136,30 % plnenie,
príjem za stravné – z rozpočtovaných 2.000,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2.474,00 EUR, čo predstavuje 123,70 % plnenie,
úroky z vkladov v banke – z rozpočtovaných 190,00 EUR, bol skutočný príjem vo
výške 229,19 EUR, čo predstavuje 120,62 % plnenie,
náhrady poistného plnenia- z rozpočtovaných 285,00 EUR, bol skutočný príjem vo
výške 284,06 €.
príjem z odvodov z hazardných hier- z rozpočtovaných 4,00 EUR, bol skutočný príjem
vo výške 3,87 EUR, čo predstavuje 96,75 % plnenie,
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-

príjem za prenájom káblovej televízie – z rozpočtovaných 840,00 EUR, bol skutočný
príjem vo výške 840,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
12.702,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

13.214,44 EUR

104,03

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 12.702,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
13.214,44 EUR, čo predstavuje 104,03 % plnenie.
-

príjem z dobropisov – z rozpočtovaných 5.280,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
5.269,62 EUR, čo predstavuje 99,80 % plnenie.
vratky miezd a odvodov – z rozpočtovaných 5.400,00 EUR, bol skutočný príjem vo
výške 5.119,56 EUR, čo predstavuje 94,80 % plnenie.
vratky súdnych poplatkov - z rozpočtovaných 442,00 EUR, bol skutočný príjem vo
výške 531,78 EUR, čo predstavuje 120,31 % plnenie.
prevod prídelu do sociálneho fondu – z rozpočtovaných 1.580,00 EUR, bol skutočný
príjem vo výške 2.293,48 EUR, čo predstavuje 145,15 % plnenie.

d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 776.779,50 EUR bol skutočný príjem vo výške
774.601,80 EUR, čo predstavuje 99,72 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
ÚPSVaR LM
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
ÚPSVaR LM
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Štatistický úrad SR
ÚPSVaR Liptovský Mikuláš
ÚPSVaR Liptovský Mikuláš
MV SR
Ministerstvo životného prostredia
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Suma v EUR
Účel
11.085,55 COVID 19 na ochr. pomôcky a
testovanie
6.661,80 dohoda 19/22/50J/15
3.000,00 dotácia pre DHZO
4.577,09 osobitný
príjemca,
rodinné
prídavky
1.884,62 Voľby do NR SR
4.512,00 Sčítanie domov a bytov
796,80 ZŠ – školské potreby pre deti v
HMN
33.739,20 ZŠ – príspevok na stravu, strava
pre deti v HMN
59.994,94 ZŠ -asistent učiteľa
2.479,50 Zvýšenie energetickej ef. budovy
MKS pr. ŠR/EÚ
584.904,00 ZŠ
normatívne
finančné
prostriedky
52.314,00 ZŠ
nenormatívne
finančné
prostriedky ( asistent učiteľa,
vzdelávacie poukazy, žiaci zo
SZP, 5- ročné deti MŠ, príspevok
na
učebnice,
letná
škola,
materiálno-techn.zabezpečnie
dišt.vzdelávania a projekt „čítame
radi“)
4.018,51 Matrika – prenesené kompetencie
823,92 Register obyv.,adries- prenesené
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kompetencie
3.480,40 Stavebný úrad – prenesené
kompetencie
102,99 Miestne a účelové komunikácie –
prenesené kompetencie
226,48 Ochrana
ŽPprenesené
kompetencie
774.601,80

MDV a RR SR
MDV a RR SR
Okresný úrad Žilina
Spolu k 31.12.2021

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom. Rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ boli transfery prevedené na výdavkový účet.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
119.942,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

87.567,81

73,08

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 119.492,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 87.567,81 EUR, čo predstavuje 73,08 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 350,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 350,00 EUR, čo je
100,00 % plnenie.
Úhrada Liptovskej vodárenskej spoločnosti za vodovod na Pastierskych vo výške 350,00 EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 2.557,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2.556,75 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 116.585,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 84.661,06 EUR,
čo predstavuje 72,62 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo životného prostredia
Spolu:

Suma v EUR
116.585,00 EUR

Účel
Zvýšenie
energetickej
budovy MKS

efekt.

116.585,00 EUR

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
475.971,00

Skutočnosť k 31.12.2020
253.723,00

% plnenia
53,30

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 475.971,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 253.723,00 EUR, čo predstavuje 53,30 % plnenie.
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V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na
výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 48.145,00 EUR schválená obecným
zastupiteľstva dňa 30.9.2020 uznesením č. 225/2020.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 122/2019 zo dňa 5.12.2019 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 402.248,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 180.000,00 EUR.
V roku 2020 boli zapojené do rozpočtu obce cez príjmové finančné operácie nevyčerpané
transfery zo ŠR, ktoré boli prijaté v predchádzajúcich rokoch a to:
-

nevyčerpané normatívy zo ŠR pre ZŠ s MŠ z roku 2019 vo výške 2.254,00 €,
nevyčerpané stravné zo ŠR pre ZŠ s MŠ z roku 2019 vo výške 12.324,00 €,
nevyčerpaná dotácia na kamerový systém v obci Važec z roku 2019 vo výške 7.000,00 €,
nevyčerpaná zábezpeka na zmeny a doplnky územného plánu z roku 2019 vo výške
4.000,00 €, v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
70.241,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

48.972,75

69,72

Z rozpočtovaných bežných príjmov 70.241,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
48.972,75 EUR, čo predstavuje 69,72 % plnenie.
Bežný príjem Základnej školy s materskou školou vo Važci je tvorený z vlastných príjmov
školy, kam v roku 2020 spadali: nájom ambulancie, školského bytu, poplatky za stravné
a školský klub detí a MŠ a taktiež prostriedky na úhradu časti mzdových nákladov v rámci
národného projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách „.

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
2.446.654,50

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

2.128.889,56

87,01

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2.446.654,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 2.128.889,56 EUR, čo predstavuje 87,01 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
804.752,50

Skutočnosť k 31.12.2020

686.964,62

% čerpania

85,36

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 804.752,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume686.964,62 EUR, čo predstavuje 85,36 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 157 447,99 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
143 057,78 EUR, čo je 90,86 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce,
pracovníkov OcÚ, pracovníkov poriadkových hliadok v obci, mzdy na prenesený výkon štátnej
správy – na matriku, register obyvateľstva, životné prostredie, pozemné komunikácie a cestnú
dopravu, dohody o vykonaní práce, odmeny poslancom a členom komisií obecného
zastupiteľstva, odmeny na prenesený výkon štátnej správy pre sčitovanie domov a bytov
mestskej polície, matriky a stavebného úradu, odmeny za prenesený výkon štátnej správy pre
zisťovanie výsledkov volieb.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 69 412,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
65 125,19 EUR, čo je 93,82 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 382 821,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
306 992,40 EUR, čo je 80,20 % čerpanie. Ide o prevádzkové náklady OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, nájomné za výtokový stojan a prenájom
podperných bodov pre káblovú televíziu, predplatné zbierky zákonov, reprezentačné, propagácia,
vydávanie obecného spravodajca, zabezpečenie kultúrnych podujatí v obci, poistenie majetku
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 157.871,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
144.346,79 EUR, čo predstavuje 91,43 % čerpanie.
Z toho:
- Obecný podnik 142.361,70 EUR,
- Stavebný úrad Východná 1.985,09 EUR.
Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce
Z rozpočtovaných 22 184,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 17.383,28 EUR,
čo predstavuje 78,35 % čerpanie.
Z toho:
- OZ Vivien
500,00 EUR,
- MO Matice Slovenskej
639,79 EUR,
- MO Červeného kríža
315,40 EUR,
- FZ Stráne
660,00 EUR,
- MO JDS
84,09 EUR,
- Komisia pre mládež + DCVČ
800,00 EUR,
- Jekh Drom
500,00 EUR,
- ŠK Kriváň
10.000,00 EUR,
- Mesto Prešov
1.000,00 EUR,
- Diecézne centrum voľného času
2.884,00 EUR.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 12.100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
12.058,15 EUR, čo predstavuje 99,65 % čerpanie.
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Funkčná
klasif.
01.1.1
Výkonné a zákonodarné
orgány
01.1.2
Finančné a rozpočtové
záležitosti
01.3.1
Všeobecné a personálne
služby
01.3.3
Iné všeobecné služby
01.6.0
Všeobecné verejné služby
inde neklasifikované
01.7.0
Transakcie verejného dlhu
02.2.0
Civilná ochrana
03.2.0
Ochrana pred požiarmi
03.6.0
Verejný poriadok
04.5.1
Cestná doprava
05.1.0
Nakladanie s odpadmi
05.4.0
Ochrana prírody a krajiny
06.2.0
Rozvoj obcí
06.3.0
Zásobovanie vodou
06.4.0
Verejné osvetlenie
08.1.0
Rekreačné a športové služby
08.2.0
Kultúrne služby
08.4.0
Náboženské a iné
spoločenské služby
09.5.0
Vzdelávanie nedefinované
podľa úrovne
10.4.0
Rodina a deti
Transfer ZŠ s MŠ
Bežný výdaj celkom

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenie

950.776,50

784.693,23

82,53

186.957,00

185.387,90

99,16

4.600,00

2.534,16

55,09

4.232,00
6.397,00

4.018,51
6.396,62

94,95
99,99

43.600,00
15.601,00
12.500,00
25.439,00
40.097,00
400,00
227,00
18.636,00
6.641,00
1.500,00
10.000,00
50.900,00
4.700,00

43.497,60
12.944,78
11.279,73
11.119,77
40.095,62
399,04
226,48
15.138,47
4.389,35
1.500,00
10.000,00
24.245,07
3.266,92

99,76
82,97
90,23
43,71
99,99
99,76
99,77
81,23
66,09
100,00
100,00
47,63
69,50

7.584,00

6.028,92

79,49

7.000,00
1.048.867,00
2.446.654,50

3.625,51
957701,88
2.128.489,56

51,79
91,31
87,00

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
561.535,00
452.383,61

% čerpania
80,56

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 561.535,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 452.383,61 EUR, čo predstavuje 80,56 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Kamerový systém v obci
Z rozpočtovaných 52.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 51. 887,16
EUR, čo predstavuje 99,78 % čerpanie. Pričom 7.000,00 EUR bolo hradených z dotácie
z Okresného úradu Žilina z odboru prevencie pred kriminalitou.
b) Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MKS
10

Z rozpočtovaných 181. 930,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 146.833,41
EUR, čo predstavuje 80,70 % čerpanie. Pričom 84.661,06 EUR bolo hradených z dotácie
Ministerstva životného prostredia prostredníctvom Slovenskej inovačnej agentúry.
c) vybudovanie miestnej komunikácie ul. Dr. Lučanského
Z rozpočtovaných 40.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 39.277,07
EUR, čo predstavuje 98,20 % čerpanie.
d) regulácie brehov Važeckého potoka
Z rozpočtovaných 40.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 39.805,25
EUR, čo predstavuje 99,51% čerpanie.
e) oprava strechy BD 1032
Z rozpočtovaných 130.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 84.727,69
EUR, čo predstavuje 65,17 % čerpanie. Pričom 48.145,00 EUR bolo hradených z návratnej
finančnej výpomoci, ktorá bola obci poskytnutá Ministerstvom financií SR ako kompenzácia
výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID 19.
f) revitalizácia priestr. pri budove OcÚ
Z rozpočtovaných 42.866,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 42.862,43
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
31.500,00

Skutočnosť k 31.12.2020
31.439,45

% čerpania
99,80

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 31.500,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 31.439,45 EUR, čo predstavuje
99,80 % čerpanie. Rozpočtované
výdavkové finančné operácie boli použité na úhradu istiny úveru zo ŠFRB.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné a kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po posl ednej zmene
1 048 867,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

957 701,88

91,31

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 048 867,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 957 701,88 EUR, čo predstavuje 91,31 % čerpanie.
P.č.

1.
2.
3.
4.

Činnosť

Základná škola
Materská škola
Školský klub detí
Školská jedáleň
Spolu

Rozpočet
schválený
upravený
€
542.000,00
125.000,00
32.700,00
87.000,00
786.700,00

€
713.127,34
143.680,00
32.700,00
159.359,66
1.048.867,00

čerpanie
k 31.12.20
€
710.616,84
30.109,50
124.243,57
92.731,97
957.701,88
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu

1.887.687,40

z toho : bežné príjmy obce

1 838 714,65

bežné príjmy RO

48.972,75

Bežné výdavky spolu

1.633.005,72

z toho : bežné výdavky obce

686.964,62

bežné výdavky RO

946.041,10

Bežný rozpočet

+ 254.681,68
87.567,81

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

87.567,81

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

464.044,39

z toho : kapitálové výdavky obce

452.383,61

kapitálové výdavky RO

11.660,78

Kapitálový rozpočet

- 376.476,58
- 121.794,90

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

253.723,00

Výdavkové finančné operácie

31439,45

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

+ 222.283,55
2.228.978,21
2.128.489,56
+ 100.488,65
22.043,80
+ 78.444,85

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 100.488,65 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 78.444,85 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu
tvorbu fondu rozvoja obce

75.888,10 EUR
2.556,75 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 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 19.276,80 EUR,
b) nevyčerpané normatívne finančné prostriedky zo ŠR účelovo určené na osobné
a prevádzkové náklady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, nevyčerpané do
31.12.2020 v sume 2.367,00 EUR,
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c) nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky
v rámci rozvojového projektu „čítame radi 2020“ nevyčerpané do 31.12.2020 v sume
400,00 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo
výške 75.888,10 EUR a 2.556,75 EUR na fond rozvoja obce.

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
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 122/2019 zo dňa 5.12.2019

Suma v EUR
627.403,40
60.862,06
180.000,00
Z toho:
- kamerový systém v obci Važec I. a II.etapa
44.887,16 EUR
- vybudovanie miest.komunikácie Dr. Lučanského
39.277,07 EUR
- regulácia brehov Važ. potoka 39.805,25 EUR
- strecha BD 1032
36.582,69 EUR
-revitalizácia priestr. pri budove OcÚ
19.447,83 EUR

KZ k 31.12.2020

508.265,46

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje pracovný poriadok Obce Važec účinný od 1.6.2019 v zmysle čl. 25.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1 %
Úbytky - stravovanie
- životné, pracovné jubileum
- vianočné poukazy

Suma v EUR
569,98
1.299,68
494,80
59,00
440,00

KZ k 31.12.2020

875,86

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.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond opráv a údržby
Počiatočný stav k 1.1.2020
Úbytky (bankové poplatky)
( opravy kotlov, odborné

BD č. 1032
7.406,68 €
21,08 €
4.841,50 €

Suma v EUR
BD č. 1041
12.744,15 €
21,06 €
1.786,50 €

BD č. 1042
12.741,10 €
21,06 €
1.802,30 €
13

prehliadky plynových kotlov,
prenájom plošiny, oprava
balk.dverí, servis plast.okien)
Prírastky (tvorba fondu za rok
2019)
KZ k 31.12.2020

908,64 €

1.488,00 €

1.488,00 €

3.452,74 €

12.424,59 €

12.405,74 €

Fond rozvoja obce
Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..
Fond rozvoja bývania
ZS k 1.1.2020
Prírastky - príjem z predaja:
- bytov
- nebytových priestorov
- domov alebo ich častí
- pozemkov zastavaných domom, ako aj
z priľahlých pozemkov
Úbytky - použitie fondu na:
- novú výstavbu bytov
- rekonštrukciu bytov
- rekonštrukciu tepelných zdrojov
- zatepľovanie
- výstavbu a obnovu chodníkov
- výstavbu a obnovu obchodov
- výstavbu a obnovu vodovodu
- výstavbu a obnovu plynofikácie
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
30.194,04

30.194,04

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi 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
KZ k 31.12.2020 v EUR
6.148.372,71
6.297.936,59
3.732.445,24
4.036.122,29
13.673,25
3.097.002,39
621.769,60
2.410.482,30

15.142,25
3.399.210,44
621.769,60
2.257.073,50

659,50
1.544.246,68
0,00
36.783,66
828.792,46
0
0
5.445,17

720,05
1.482.063,01
0,00
53.957,95
720.332,49
0
0
4.740,80
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
6.148.372,71
6.297.936,59
4.306.774,09
4.409.935,64

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

0,00
0,00
4.306.774,09
651.878,25

0,00
0,00
4.409.935,64
697.264,80

3.000,00
15.974,52
548.062,11
84.841,62
0,00
1.189.720,37

3.000,00
15.858,35
516.217,23
114.044,22
48.145
1.190.736,15

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

Druh záväzku

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- záväzky z finančnej zábezpeky
nájomníci bytových domov
- záväzky splátky mobilného telefónu
- záväzky z prijatej zábezpeky
chodník miestny cintorín
- záväzky krátkodobá časť ŠFRB
splátky rok 2021
Krátkodobé záväzky spolu
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY
- záväzky z dlhodobého úveru
- záväzky zo sociálneho fondu
Dlhodobé záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

29.519,75
12.617,52
7.784,89
1.983,65
28.168,77

29.519,75
12.617,52
7.784,89
1.983,65
28.168,77

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

307,50
1.511,38

307,50
1.511,38

0,00
0,00

32.150,76

32.150,76

0,00

114.044,22

114.044,22

0,00

515.341,37
875,86
516.217,23
630.261,45

515.341,37
875,86
516.217,23
630.261,45

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

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

ŠFRB
ŠFRB

MF SR

Spolu

Účel

Výstavba 16
bytového domu
Výstavba 8
bytových
domov
Na výkon
samosprávnych
pôsobností
v dôsledku
výpadku PD

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

569.640,84

18.445,99

3.540,41

339.172,12

2032

357.564,89

12.993,46

8.517,74

208.320,01

2037

48.145,00

0,00

0,00

48.145,00

2027

975.350,73

31.439,45

12.058,15

595.637,13

Rok
splatnosti
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Obec uzatvorila v roku 2020 zmluvu o návratnej finančnej výpomoci s Ministerstvom financií
Slovenskej republiky vo výške 48.145,00 EUR na výkon samosprávnych pôsobností v dôsledku
výpadku podielových daní v zmysle uznesenia OZ č.225/2020 zo dňa 30.9.2020.
Splátky úverov zo ŠFRB sa nezapočítavajú do celkového dlhu obce a sú zahrnuté v cene
nájomného, ktoré hradia nájomníci bytových domov.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
z toho::
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO

1.744.320,06
129.072,70

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 (krátkodobá
časť )
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty (dlhodobá
časť )
- 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

1.873.392,76
0,00
0,00
48.145,00
0,00
0,00
32.150,76
515.341,37
0,00
595.637,13
547.492,13

48.145,00

Zostatok istiny k 31.12.2020**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. a)

48.145,00

1.873.392,76

2,5 %

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

Suma v EUR

1.744.320,06
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- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019

129.072,70
1.873.392,76

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov

638.954,96
66.458,56

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:
- 821007 (istina)
- 651003 (úroky)
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

705.413,52
1.167.979,24

31.439,45
12.058,15
43.497,60

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

43.497,60

1.873.392,76

2,32 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Obec Važec v roku 2020 neprijala žiadny úver. Úvery ŠFRB sa do celkového dlhu obce
nezapočítavajú.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Obecný podnik Važec. Na zabezpečenie
hlavnej činnosti Obecného podniku bol v roku 2020 poskytnutý transfer z rozpočtu obce vo
výške 142.361,70 EUR, k 31.12.2020 boli vrátené na účet obce nevyčerpané prostriedky vo
výške 4.352,34 EUR.
a) Rozpočtové hospodárenie za rok 2020:
Obecný podnik
Príjmy
177.692,96
Výdavky
165.749,47
Zostatok rozpočtových prostriedkov
11.943,49
b) Účtovné hospodárenie za rok 2020:
Obecný podnik
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok - zisk/strata
Hospodársky výsledok po zdanení

EUR
EUR
EUR

172.002,17 EUR
171.905,71 EUR
- 96,46 EUR
- 999,64 EUR

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č.1/2015 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia
COVID - 19. Tieto organizácie v dôsledku nekonania sa športových a kultúrnych podujatí
nemohli dočerpať poskytnuté dotácie, preto ich nevyčerpanú časť vrátili do rozpočtu obce
v celkovej výške
Žiadateľ dotácie
Účelovo určené dotácie na bežné výdavky:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

-2-

OZ VIVIEN
MO Matice Slovenskej
MO Červeného kríža
FZ Stráne
MO JDS
Komisia pre mládež + DCVČ
Jekh Drom
ŠK Kriváň
Mesto Prešov
CVČ, Rímskokatolícka cirkev,
Bisk.Sp.Podhradie
Spolu

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

500,00
1.000,00
500,00
3.000,00
2.000,00
800,00
500,00
10.000,00
1.000,00
2.884,00

500,00
639,79
315,40
660,00
84,09
800,00
500,00
10.000,00
1.000,00
2.884,00

0,00
360,21
184,60
2.340,00
1.915,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

22.184,00

17.383,28

4.800,72

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2015
o dotáciách.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

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

Základná
s materskou
Važci

škola
školou vo

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

233.363,89

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

214.065,13

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

19.298,76

18

Obec má zriadenú jednu rozpočtovú organizáciu Základnú školu s Materskou školou.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky PO
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Obecný podnik

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

142.361,70

138.009,36

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

4.352,34

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Bežné výdavky

Okresný úrad
LM
ÚPSVaR LM
Dobrovoľná
požiarna
ochrana
ÚPSVaR LM
Štatistický
úrad SR
Okresný úrad
LM
ÚPSVaR LM
ÚPSVaR LM
MV SR
Ministerstvo
ŽP
Okresný úrad
Žilina
Okresný úrad
Žilina

Okresný úrad
LM
Okresný úrad
LM
MDV a RR
SR
MDV a RR

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

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)

11.085,55

11.085,55

0,00

6.661,80
3.000,00

6.661,80
3.000,00

0,00
0,00

osobitný príjemca, rodinné prídavky
sčítanie domov a bytov

4.577,09
4.512,00

4.577,09
4.512,00

0,00
0,00

voľby do NR SR

1.884,62

1.884,62

0,00

796,80
33.739,20

796,80
14.462,40

0,00
19.276,80

59.994,94
2.479,50

59.994,94
2.479,50

0,00
0,00

584.904,00

582.537,00

2.367,00

52.314,00

51.914,00

400,00

4.018,51

4.018,51

0,00

823,92

823,92

0,00

3.480,40

3.480,40

0,00

102,99

102,99

0,00

výdavky COVID 19 na ochranné
pomôcky a testovanie
dohoda 19/22/50J/15
dotácia pre DHZO

školské potreby pre deti v HMN
príspevok na stravu, strava pre deti
HMN
asistenti učiteľa
zvýšenie energetickej ef.budovy
MKS pr. ŠR/EÚ
normatívne finančné prostriedky
nenormatívne finančné prostriedky
( asistent učiteľa, vzdelávacie
poukazy, žiaci zo SZP, 5-ročné deti
MŠ, príspevok na učebnice, letná
škola, materiálno-techn.zabezpečenie
dišt.vzdelávania a projekt „čítame
radi“)
matrika
register obyvateľov/adries
stavebný úrad
miestne a účelové komunikácie

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-5-
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SR
Okresný úrad Ochrana životného prostredia
Žilina
SPOLU
Kapitálové výdavky
Ministerstvo
zvýšenie energetickej ef.budovy
ŽP
MKS pr. ŠR/EÚ
Spolu

226,48

226,48

0,00

770.583,29

748.539,49

22.043,80

84.661,06

84.661,06

0,00

84.661,06

84.661,06

0,00

Transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
Rozdiel nevyčerpaných transferov vo výške 19.276,80 EUR obec vrátila na účet štátneho
rozpočtu a to nevyčerpané prostriedky za stravné.
Zostatok na účte 357 k 31.12.2020 (nevyčerpané transfery zo ŠR) vykazuje zostatok 2.767,00
EUR v tom sú:
- nevyčerpané prostriedky na prevádzku ZŠ s MŠ 2.367,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky na projekt „čítame radi“ 400,00 EUR.
Uvedené finančné prostriedky je možné čerpať v nasledujúcom roku 2021. Obec neposkytla
žiadne záruky v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. § 16 ods. 5 písm. e).
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Spoločný stavebný úrad
obec Východná
prenesený výkon štátnej
správy
Spoločný stavebný úrad
obec Východná - správne
poplatky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

870,09

870,09

0,00

1.115,00

1.115,00

0,00

Obec Važec ukončila pôsobnosť Spoločného obecného úradu so sídlom vo Východnej
k 31.3.2020. Výkon prenesenej kompetencie na úseku stavebného poriadku si zabezpečujú obce
samostatne pracovníkmi s osvedčením o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na
zabezpečenie činnosti stavebného úradu.

12. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Važec v roku 2020 nevykonávala podnikateľskú činnosť. Podnikateľskú činnosť vykonáva
prostredníctvom príspevkovej organizácie Obecného podniku, ktorý je v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce.

13. Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec Važec neposkytla v roku 2020 žiadne záruky.
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14. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu
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