Záverečný účet obce Udavské
za rok 2020

Predkladá: Ing. Peter Hudák, starosta obce
Vypracovala: Mária Mastiľáková

Návrh záverečného účtu:
- zverejnený na úradnej tabuli obce dňa: 17.5.2021
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Záverečný účet Obecným zastupiteľstvom obce Udavské dňa 7. júna 2021
uznesením č. 1/6 - 2021.

Udavské, jún 2021

Ing. Peter Hudák
starosta obce
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1. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 Zák. č.583/2004 Z .z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
1.1. Zostavovanie rozpočtu obce na rok 2020
a) Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Udavské
č. 7/11-2019 na zasadnutí dňa 28.11.2019. Pred jeho schválením bol zverejnený 15 dní na
úradnej tabuli a webovej stránke obce.
b) Rozpočet bol schválený ako prebytkový, prebytok vo výške 19.000,00 eur, pričom
z prebytku bežného rozpočtu mali byť kryté bežné aj kapitálové výdavky.
c) V priebehu rozpočtového roka boli v zmysle § 14 ods. 1., a 2., Zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách, vykonané zmeny rozpočtu a to:
- zmeny v dôsledku poskytnutia vyššieho objemu účelovo určených peňažných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu a od subjektov mimo verejnej správy,
- povolené prekročenie a viazanie príjmov (vyšší ako rozpočtovaný objem podielových daní,
dobropisy),

1.2. Vnútorné členenie rozpočtu
Položka

Schválený

Zmena

Rozpočet po

rozpočet

+, –

zmenách

Bežné príjmy

847307,00

+ 95135,09

942442,09

0

+ 4613,88

4613,88

Príjmové fin. operácie

146923,00

+ 118682,90

265605,90

Príjmy spolu

994230,00

+ 218431,87

1212661,87

Bežné výdavky

790320,00

+ 87778,42

878098,42

Kapitálové výdavky

184910,00

+ 143384,43

328294,43

0

0

0

975230,00

+ 231162,85

1206392,85

Kapitálové príjmy

Výdavkové fin. operácie
Výdavky spolu

1.3. Rozpočtové hospodárenie
1.3.1. Príjmová časť rozpočtu
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a) Bežné príjmy
Položka

Upravený
rozpočet
1. Transfery zo ŠR, pre OcÚ
25417,06
ZŠ s MŠ
8381,77
2. Transfery od MPC
6582,33
3. Transfery na PVŠS
343413,97
4. Podiel na DzP v správe štátu
449764,00
5. Daň z nehnuteľností, daň za psa
44900,00
6. Daň za nevýherné prístroje
0,00
7. Poplatok na TKO a DSO a VP
15100,00
8. Daň za užívanie VP
0,00
9. Príjmy z nájmu, OcÚ
2200,00
ZŠ s MŠ
663,00
8. Nedaňové príjmy, OcÚ
7000,00
ZŠ s MŠ
19966,96
9. Ostatné príjmy
0,00
10. Granty
6000,00
11. Transfery v rámci RO obcí
153,00
12. Transfery zo štát. účel. fondu
12900,00
Spolu

942442,09

Skutočnosť
25417,06
8381,77
6582,33
343413,97
449764,35
45004,39
0,00
15137,95
0,00
2242,10
663,00
7271,95
19966,96
4402,64
6000,00
153 ,00
12900,10
947357,00

Rozdiel

+
+
+
+
+
+
+

+

0,00
0,00
0,00
0,00
0,35
104,39
65,43
37,95
0,00
42,10
0,00
271,95
0,00
4402,64
0,00
0,00
0,10

+ 4914,91

Celkové bežné príjmy boli oproti upravenému rozpočtu vyššie o 0,52 %, daňové príjmy boli
prekročené o nepatrnú čiastku, ostatné príjmy neboli rozpočtované a dosiahli čiastku 4402,64
eur. Rozpočet na dani z nehnuteľnosti bol zvýšený oproti schválenému o 7400 eur, kvôli inkasu
nedoplatkov z predchádzajúceho obdobia.
Vyššie transfery na prenesený výkon štátnej správy boli v plnom rozsahu premietnuté do
rozpočtu rozpočtovými opatreniami a odchýlky preto nemohli vzniknúť.
Podrobnejšie členenie je uvedené vo výkaze Fin. 1-12 za rok 2020.
b) Kapitálové príjmy v roku 2020 v schválenom rozpočte neboli rozpočtované.
Obec získala kapitálový transfer zo ŠR na „Nabíjaciu stanicu pre elektromobily“ vo výške
4613,88 eur, a príjem z predaja pozemkov predstavuje sumu 104,00 eur.
Upravený rozpočet : 4 613,88 eur,
Skutočnosť: 4717,88 eur
c) Príjmové finančné operácie OcÚ predstavovali finančné prostriedky z nevyčerpaných
dotácií: na dopravné pre ZŠ s MŠ 78,06 eur, na multifunkčné ihrisko 37000,00 eur a vlastné
prostriedky na krytie nákladov stavby „Rozšírenie kapacity materskej školy, projektu „Wifi
pre Teba“ a chodníka v sume 263671,82 eur, spolu: 303978,22 eur.
V ZŠ s MŠ prostriedky z predchádzajúcich rokov na účte ŠJ 868,34 a prijaté finančné
zábezpeky 2360,00 eur..
Upravený rozpočet: 265605,90 eur
Skutočnosť: 303978,22 eur
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1.3.2. Výdavková časť rozpočtu podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie (COFOG)
a) Bežné výdavky
Oddiel
Upravený
Skutočnosť
Rozdiel
rozpočet
01 Všeobecné verejné služby
191046,21
171782,67
+ 19263,54
02 Obrana
280,00
280,00
03 Verejný poriadok
2000,00
417,41
+ 1582,59
a bezpečnosť.
04 Ekonomická oblasť
05 Ochrana ŽP
06 Bývanie a občianska
vybavenosť
07 Zdravotníctvo
08 Rekreácia, kultúra a
náboženstvo
09 Vzdelávanie – Ro ZŠ
Ro obce
10 Sociálne zabezpečenie

Spolu
b) Kapitálové výdavky
Oddiel
01 Všeobecné verejné služby
02 Obrana
03 Verejný poriadok a bezpeč..
04 Ekonomická oblasť
05 Ochrana ŽP
06 Bývanie a občianska
vybavenosť
07 Zdravotníctvo
08 Rekreácia, kultúra a
náboženstvo
09 Vzdelávanie
10 Sociálne zabezpečenie

Spolu

10200,00
26700,00
20619,97

8773,25
26327,93
18233,28

+
+
+

2124,02
61270,00

2124,02
38707,51

0
+ 22562,49

547358,22
2800,00
13700,00

545754,74
2759,62
30,00

+ 1603,48
+
40,38
+ 13670,00

878098,42

815190,43

+ 62907,99

Upravený
rozpočet
27308,40

Skutočnosť

198509,50
5856,78
14562,15

37158,00

1426,75
372,07
2386,69

Rozdiel
-

9849,60

198509,50
5856,78
14536,25

+

0
0
25,90

63610,00

63606,40

+

3,60

18447,60

118835,74

- 100388,14

328294,43

438502,67

- 110208,24

a) Výdavkové finančné operácie zaznamenala ZŠ s MŠ a to vrátené finančné zábezpeky
vo výške 2360,00 eur.
1.3.3. Výsledok rozpočtového hospodárenia
Druh
Príjmy

Výdavky

Rozdiel

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet

947357,00
4717,88

815190,43
438502,67

+ 132166,57
- 433784,79

Spolu

952074,88

1253693,10

- 301618,22
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Finančné operácie

303978,22

2360,00

+ 301618,22

Rozpočtové hospodárenia je vyrovnané, pričom bežný rozpočet je prebytkový
132 166,57 eur a kapitálový rozpočet je schodkový 433784,79 eur.
Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného, finančnými operáciami
rozpočtu a použitím rezervného fondu.
Obec očakáva v roku 2021 príjem do kapitálového rozpočtu vo výške 110237,74 eur ako
refundáciu nákladov na projekt „Wifi pre Teba“ a refundáciu nákladov na stavbu
„Rozšírenie kapacity materskej školy v Udavskom“. Uvedené projekty boli v roku 2020
financované z vlastných prostriedkov obce.
.
2. Bilancia aktív a pasív
2.1. Aktíva
Názov
Neobežný majetok

Stav k 31.12.2019
2384031,13

Obežný majetok

529091,03

234453,47

Časové rozlíšenie
Majetok spolu

526,71
2913648,87

1069,14
2998028,66

2.2. Pasíva
Názov
Vlastné imanie
Záväzky
Časové rozlíšenie
Vlastné imanie
a záväzky spolu

Stav k 31.12.2019
1512491,94

Stav k 31.12.2020
2762506,05

Stav k 31.12.2020
1611236,90

19562,69

39181,60

1381594,24

1347610,16

2913648,87

Poznámka
Dlhodobý hmotný, nehmot.
a finančný majetok.
Zásoby, pohľadávky,
finančné účty
náklady budúcich období

Poznámka
Výsledok hospodárenia
min.rokov a bežného roku
Voči zamestnancom,
SP,ZP,DÚ, rezervy
Výnosy budúcich období

2998028,66

Obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku sa zvýšila, bola realizovaná stavba
„Rozšírenie kapacity materskej školy (OC 120785,74 €) rozšírený vodovod (OC 8078,98 €),
rozšírená distribučná sieť plynu (OC 11394,00 €), vybudovaná miestna komunikácia pri
bývalom zdravotnom stredisku (OC53495,23 €), chodník popri štátnej ceste v lokalite
„Zamajír“ (OC 148009,17 €), multifunkčné ihrisko (OC 58456,40 €), zrealizovaný projekt Wifi
pre Teba (OC 10368,00 €) a projekt Nabíjacia stanica pre elektromobily (OC 4856,78 €) a
zakúpený trávny traktor na kosenie verejných priestranstiev (OC 3142,15 €). Obec odkúpila
pozemky ( OC 26790,00 €), ktoré v budúcnosti otvoria prístup k novej lokalite na výstavbu
rodinných domov. Hodnota dlhodobého hmotného majetku sa aj znížila o výšku odpisov.
Obežný majetok sa znížil v dôsledku zníženia stavu finančných prostriedkov z 507945,96
eur k 31.12.2019 na 213502,81 eur k 31.12.2020. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
bolo financované prevažne z vlastných prostriedkov.
Štruktúra pasív je priaznivá, záväzkami sú len záväzky zo sociálneho fondu, záväzky voči
zamestnancom, orgánom sociálneho a zdravotného poistenia, daňovému úradu a záväzky voči
dodávateľom v lehote splatnosti.
Opodstatnená a účtovne správna je aj tvorba rezerv.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
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Obec nemá žiadny dlh.
4. Príspevkové organizácie
Obec nemá vo svojej pôsobnosti zriadené príspevkové organizácie.
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods.4 a § 8 ods. 5 Zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Príjemca dotácie
ZO ZŤP Udavské
GreTa n. o.
Udavské
OŠK Udavské –
futbalový klub

Poskytnutá dotácia
v eurách
500,00

Použitá suma

Rozdiel

500,00

0

900,00

900,00

0

6000,00

6000,000

0

6. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť
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