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1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2019. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet Obce Otrhánky na rok 2020 bol schválený 6.Uznesením OZ zo dňa 09.12.2019.
V priebehu roka 2020 bol schválený rozpočet 4-krát upravený v zmysle zák. č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov:
a) Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 schválené dňa 12.03.2020 uznesením OZ č. 1/2020
b) Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 schválené dňa 12.06.2020 uznesením OZ č. 2/2020
c) Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 schválené dňa 29.09.2020 uznesením OZ č. 3/2020
d) Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 schválené dňa 09.12.2020 uznesením OZ č. 4/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020
v€
Rozpočet

Schválený
Skutočné plnenie
rozpočet
príjmov/čerpanie
po poslednej
výdavkov
zmene
k 31.12.2020
140 178,32
138 146,20

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

119 130,00
114 130,00
0,00
5 000,00

125 556,32
0,00
14 622,00

123 524,85
0,00
14 621,35

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie

119 130,00

131 480,28

110 318 ,71

111 130,00
8 000,00
0,00

122 000,78
9 479,50
0,00

100 859,36
9 459,35
0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Rozpočet na rok
2020
119 130,00

Schválený
rozpočet po
poslednej zmene
140 178,32

v€
Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia

138 146,20

98,55

Z rozpočtovaných celkových príjmov 119 130,00 EUR bol rozpočet upravený na 140 178,32
EUR, skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 138 146,20 EUR, čo predstavuje 98,55 %
plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok
2020
114 130,00

Schválený
rozpočet po
poslednej zmene
125 556,32

Skutočnosť
k 31.12.2020
123 524,85
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v€
% plnenia
98,38

Z rozpočtovaných bežných príjmov 114 130,00 EUR bol rozpočet upravený na 125 556,32
EUR, skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 123 524,85 EUR, čo predstavuje 99,67 %
plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok
2020
106 140,00

Schválený
rozpočet po
poslednej zmene
112 669,16

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia

112 650,66

99,98

 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 93 558,56 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 93 558,56 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,00 %.
 Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 11 976,33 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 11 976,33
EUR, čo je 100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 066,08 EUR, dane
zo stavieb boli v sume 2 873,50 EUR a dane z bytov boli v sume 36,75 EUR.
 Daň za psa 220,00 EUR
 Poplatok za užívanie verejného priestranstva 31,50 EUR
 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 6 864,27 EUR
b) nedaňové príjmy:
v€
Rozpočet na rok
Schválený rozpočet
2020
po poslednej zmene
6 507,46
6 400,00


Skutočnosť
K 31.12.2020
4 494,49

% plnenia
69,06

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4 741,41 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 034,09 EUR,
čo je 63,99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov
a pozemkov a za predaj smetných nádob vo výške 246,96 EUR.
Administratívne poplatky
Z rozpočtovaných 1 426,65 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 421,00 EUR,
čo je 99,60 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy
v€
Rozpočet na rok
Schválený
2020
rozpočet po
poslednej zmene
0
39,40

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia

39,40

100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 39,40 EUR bolo
39,40EUR, čo je 100,00 % plnenie.
d) prijaté granty a transfery
v€
Rozpočet na rok
Schválený
2020
rozpočet po
poslednej zmene
1 590,00
6 379,70
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čerpanie k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia

6 379,70

100,00

Z rozpočtovaných grantov a transferov 6 379,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo
výške 6 379,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Obec prijala nasledovné transfery:
Poskytovateľ dotácie
MV SR Bratislava
MAS Bebrava
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Bánovce
n/Bebr.
DPO Bratislava
ŠÚ SR Bratislava SODB
MV SR Bratislava

Vyčerpaná
Suma
Účel
suma
v EUR
159,04 Registrácia
159,04
obyvateľstva
50,00 Dôchodci –
50,00
kalendáre (z r. 2019)
38,76 Životné prostredie
38,76
719,50 Voľby
719,50

1 400,00 Dotácia DHZ
1 400,00
1 268,00 Dotácia SODB
1 268, 00
1 115,00 Dotácia MV
1 115,00
SR1.vlna COVID
MV SR Bratislava
1 629,10 Dotácia MV SR I.
1 629,10
a II.kolo testov.
Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
v€
Rozpočet na rok
2020
0

Schválený
rozpočet po
poslednej zmene
0,00

3. Príjmové finančné operácie:
v€
Rozpočet na rok
Schválený
2020
rozpočet po
poslednej zmene
5 000,00
14 622,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia

0,00

0,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia

14 621,35

99,99

Z rozpočtovaných finančných operácií 14 622,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo
výške 14 621,35 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie. Dotácia na DOM SMÚTK z r.2019 sa
použila až v roku 2020 – 5 000 EUR. Obec prijala zo ŠR návratnú finančnú výpomoc vo
výške 5 162,00 EUR na samosprávny výkon funkcií v rámci opatrení COVID19. Finančné
prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané. Cez FOP bolo zapojené aj použitie rezervného
fondu vo výške 4 459,35 EUR na kapitálové výdavky.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
v€
Rozpočet na rok
2020
119 130,00

Schválený
rozpočet po
poslednej zmene
131 480,28
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Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia

110 318,71

83,90

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 131 480,28 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 110 318,71 EUR, čo predstavuje 83,90% čerpanie.
1. Bežné výdavky
v€
Rozpočet na rok
Schválený
Skutočnosť
% plnenia
2020
rozpočet po
k 31.12.2020
poslednej zmene
111 130,00
122 000,78
100 859,36
82,67
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 122 000,78 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2020
vo výške 100 859,36 EUR, čo predstavuje 82,67 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 41 516,76 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
41 390,76 EUR, čo je 99,69 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
odmeny poslancov, dobrovoľníkov a dohody.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 15 337,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
14 605,06 EUR, čo je 95,22 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 62 245,98 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
41 963,35 EUR, čo je 67,41 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obce, ako sú cestovné
náhrady len počas volieb, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné
za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 2 900,19 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
2 900,19 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
2) Kapitálové výdavky :
v€
Rozpočet na rok
2020
8 000,00

Schválený
rozpočet po
poslednej zmene
9 479,50

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia

9 459,35

99,78 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 9 479,50 EUR bolo skutočne čerpanie
k 31.12.2020 vo výške 9 459,35 EUR, čo je 99,78 % čerpanie. Čerpanie zahŕňa
rekonštrukcia Domu smútku a prístrešky, nadstavby, stav. úpr. na kotliny, WC pri OcÚ
2 384,68 €.
3) Výdavkové finančné operácie
v€
Rozpočet na rok
Schválený
2020
rozpočet po
poslednej zmene
0
0
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Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia

0

0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku :
-nevyčerpaná dotácia zo ŠR k 31.12.2020
-tvorba SF k 31.12.2020(nerozpočtov. , nevedené na
anal.samost.účte)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

123 524,85
123 524,85
100 859,36
100 859,36
+ 22 665,49
0,00
0,00
9 459,35
9 459,35
-9 459,35
+ 13 206,14
392,93
12 813,21
14 621,35

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/úprava schodku KR+BR (čerpanie SF)
Vylúčenie z prebytku/úprava schodku FO (nezapojený prevod
z RF do FOP)
Upravené hospodárenie obce za účelom tvorby RF

14 621,35
138 146,20
110 318,71
+ 27 827,49
392,93
+ 27 434,56

Podľa § 10, ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej
samosprávy
v platnom znení sa rozpočet obce vnútorne člení na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet)
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet)
c) finančné operácie.
Podľa § 10, ods. 7 cit., zákona sa rozpočet obce zostavuje podľa § 10, ods. 3 ako
vyrovnaný alebo prebytkový.
Obec dosiahla za rok 2020 v zmysle § 10, ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v platnom znení prebytkový rozpočet vo výške 27 827,49 €.
V zmysle ust., § 16 ods.6 cit. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku
rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo
určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho
rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu. Takto zistený prebytok
rozpočtu je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Podľa § 15, ods.
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1 zdrojom peňažných fondov môže byť najmä prebytok rozpočtu za predchádzajúci rok,
prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po
zdanení a zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky
príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov
financovania.
Obec upravuje – znižuje prebytok hospodárenia zisteného podľa § 10 ods. 3, písm. a) a b) o
sumu vo výške 392,93 € a to:
a) nerozpočtované výdavky na tvorbu SF v sume 392,93 €
a na základe uvedených skutočností navrhujeme, aby
Prebytok rozpočtu v sume 12 813,21 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, navrhujeme použiť na :
e) tvorbu rezervného fondu
12 813,21 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 14 621,35 EUR, navrhujeme použiť na :
f) tvorbu rezervného fondu
14 621,35 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
27 434,56 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho a rezervného fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
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 :
1) uznesenie č. 3 zo dňa 29.9.2020
-Prístrešok na priestor na kotliny pri varení gulášu
pri OcÚ, WC v areáli OcÚ
2) uznesenie č. 4 zo dňa 9.12.2020
-Rekonštrukcia Domu smútku
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020
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Suma v EUR
12 546,30
12 261,30

2 384,68
2 074,67
20 348,25

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva Vyššieho stupňa pre verejnú
správu.
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2020
555,72
Príjem
392,93
Výdaj
244,40
KZ k 31.12.2020
704,25

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020

KZ k 31.12.2020

v EUR

v EUR

Majetok spolu

394903,94

392 857,69

Neobežný majetok spolu

363 486,42

342 949,43

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

277 524,32

256 987,33

Dlhodobý finančný majetok

85 962,10

85 962,10

Obežný majetok spolu

31 223,07

49 612,36

Zásoby

322,56

75,60

Dlhodobé pohľadávky

487,19

865,39

0,00

0,00

30 413,32

48 671,37

194,45

295,90

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020

KZ k 31.12.2020

v EUR

v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

394 903,94

392 857,69

Vlastné imanie

173 660,17

190 597,87

173 660,17

190 597,87

11 257,14

11 660,75

z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
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Rezervy

808,00

0,00

Dlhodobé záväzky

555,72

704,25

4 843,22

5 794,50

209 986,63

190 599,07

Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v
EUR

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
iné záväzky
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
MF SR
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho v lehote
splatnosti

1 243,78
2 580,34
1 522,67
447,71
5 162,00
10 956,50

z toho po
lehote
splatnosti

1 243,78
2 580,34
1 522,67
447,71
5 162,00
10 956,50

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

Stav úverov k 31.12.2020 v €
Veriteľ

MF SR

Účel

Návratná
fin.výpomoc
bezúročná na
výkon
samosprávnych
funkcií

Spolu:

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

5 162,00

0,00

0,00

5 162,00

5 162,00

0,00

0,00

0,00

Rok
splatnosti

2027

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:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
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234 195,56

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
- 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
- zostatok istiny z ........
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
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

234 195,56

5 162,00
0,00

5 162,00

0,00
0,00
5 162,00
§ 17 ods.6 písm. a)

5 162,00
234 195,56
2,20 %
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácia z MV – požiarna ochrana
- dotácia z PPA
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary – dotácia MAS
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- ......
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

234 195,56
234 195,56
1 877,23
0,00
1 400,00
117 153,03

50,00

120 530,26
113 665,30
0,00

0,00

0,00

0,00

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

0,00

113 665,30

0,00 %
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Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Otrhánky nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

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. 25/2005 právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
v€
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

TJ Baník Haláčovce – Otrhánky
Stolnotenisový oddiel Orol Otrhánky
Dobrovoľný hasičský zbor obce Otrhánky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1 000,00
300,00
300,00

1 000,00
300,00
300,00

0,00
0,00
0,00

-4-

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
č.25/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Obce Otrhánky.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Otrhánky nevykonáva podnikateľskú činnosť. Nevykazuje a nesleduje výnosy
a náklady v samostatnom mimorozpočtovom účtovníctve.

11. Finančné usporiadanie finančných 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.
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec Otrhánky nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu, obchodnú spoločnosť
a pod.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

MV SR Bratislava
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Bánovce n/Bebr.
DPO Bratislava
MAS
ŠÚ SR Bratislava SODB
MV SR Bratislava
MV SR Bratislava

Účelové určenie
transferu, grantu

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

159,04
38,76
719,50
1 400,00
50,00
1 268,00
1 115,00

159,04
38,76
719,50
1 400,00
50,00
1 268,00
1 115,00

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

1 629,10

1 629,10

0,00

Register obyvateľ.
Životné prostredie
Voľby
Dotácia DHZ
Dôchodci kalendáre
Dotácia SODB
Dotácia MV
SR1.vlna COVID
Dotácia MV SR I.
a II.kolo testov

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec Otrhánky v roku 2020 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnym fondom.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Otrhánky v roku 2020 neuzatvorila zmluvu so žiadnou obcou.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec Otrhánky v roku 2020 uzatvorila zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie programov obce
Obec Otrhánky zostavuje viacročný rozpočet bez uplatňovania programu obce na základe
uznesenia obecného zastupiteľstva.

13. Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva
Návrh uznesenia
Na základe uvedených skutočností, predložených číselných podkladov a výkazov o plnení
rozpočtu vybraných ukazovateľov Obce Otrhánky na rok 2020 ako i z pohľadu stanoviska
kontrolóra obce k výsledkom rozpočtového hospodárenia obce k 31.12.2020 d o p o r u č u j e
m e poslancom obecného zastupiteľstva
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záverečný účet Obce Otrhánky
s c h v á l i ť bez v ý h r a d
v súlade s nasledovným návrhom uznesenia OcZ k záverečnému účtu:

Návrh uznesenia
obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu Obce Otrhánky
za rok 2020
Uznesenie č.4. /2021
A. OZ b e r i e n a

vedomie

1. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Otrhánky za rok 2020– súhlas
s celoročným hospodárením bez výhrad.

B. OZ s c h v a ľ u j e
a) záverečný účet obce a výsledok hospodárenia 2020 bez výhrad.
b) Použitie prebytku rozpočtu v sume 12 813,21 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,
na tvorbu rezervného fondu 12 813,21 EUR
c) Použitie zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v sume 14 621,35 EUR na tvorbu rezervného
fondu 14 621,35 EUR.
d) Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020
vo výške 27 434,56 EUR.

Otrhánky, dňa 11.06.2021
Vypracovala:
Gabriela Hašpicová
Ján Strempek
starosta obce
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