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Záverečný účet Obce Horné Hámre za rok 2020 
 

1. Rozpočet obce na rok 2020 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

Obec predkladá záverečný účet v zmysle §16 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

V roku 2020 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 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 bol 

schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 69/2019. 

Rozpočet v roku 2020 bol obecným zastupiteľstvom upravený štyri-krát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 04.03.2020 uznesením č. 6/2020 

- druhá zmena schválená dňa 24.06.2020 uznesením č. 41/2020 

- tretia zmena  schválená dňa 18.11.2020 uznesením č. 62/2020 

- štvrtá zmena schválená dňa 09.12.2020 uznesením č. 98/2020 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020  

 

 

 Rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 309 280,00 472 400,00 

z toho:   

Bežné príjmy 303 580,00 333 930,00 

Kapitálové príjmy  500,00 80 000,00 

Finančné príjmy 5 200,00 58 470,00 

Výdavky celkom  309 280,00 472 400,00 

z toho :   

Bežné výdavky 275 180,00 286 930,00 

Kapitálové výdavky 20 100,00 170 400,00 

Finančné výdavky 14 000,00 15 070,00 

Rozpočet obce 0 0 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v EUR za obec 

 
 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 v € % plnenia 

472 400,00 487 820,11 103,00 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 472 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 487 820,11 EUR, čo predstavuje  103,00 % plnenie.  
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1.Bežné príjmy – daňové príjmy: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 v € % plnenia 

333 930,00 349 574,33 105 

 

a/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

    Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 208 000 € z výnosu dane z príjmov boli   

    k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 214 448,35 €, čo predstavuje plnenie   

    na 103,00 %. 

 

b/ Daň z nehnuteľností 

     Z rozpočtovaných 43 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 44 670,43 €, čo je  

    102 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 34 478,61 €, dane zo stavieb boli  

    vo výške 10 191,82 €. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v      

    sume  6 142,50 €. 

 

c/ Daň za psa 114,00 € 

d/ Daň za ubytovanie 974,49 € 

e/ Daň za užívanie verejného priestranstva 440,00 € 

f/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 13 974,09 € 

 

2.Bežné príjmy – nedaňové príjmy: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 € % plnenia 

23 800,00 23 898,06 100,41 

 

a/ Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

    Z rozpočtovaných 23 800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 23 898,06 €, čo     

    je 100,41 % plnenie, z toho príjem z prenajatých pozemkov je vo výške 121,50 €,  príjem    

    z prenajatých priestorov a objektov vo výške 23 722,34 €. 

 

b/ Administratívne poplatky a iné poplatky,  platby z predaja služieb, úroky z vkladov 

Z rozpočtovaných 17 740,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 19 757,15 €, čo 

je 111,37 % plnenie, z toho ostatné poplatky 1 041,54 €, z predaja služieb 14 815,45 €, za 

školné 1 220,- €, za stravné 2 635,25 €, za znečisťovanie ovzdušie 39,84 €. 

 

c/ iné nedaňové príjmy:  

   

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 v € % plnenia 

850,00                 883,36 103,92 

 

Medzi iné nedaňové príjmy sú rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 26 000,- € bol skutočný príjem vo výške 30 413,32 € 

čo predstavuje 117 % plnenie. 
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Obec prijala nasledovné dotácie:  

 

P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 

1. MVSR Bratislava 212,19 Regob – evidencia obyvateľstva 

2. MVSR Bratislava 19,60 Regob – evidencia  adries 

3. MDVRR SR 27,78 Prenesený výkon štátnej správy -komunikác 

4. MDVRR SR 938,72 PVŠS úsek stavebný  

5. Krajský školský úrad B.B. 811,00 Školstvo nenormatívne FP – predšk.deti 

6. OÚ Banská Bystrica 66,66 Dotácia zo ŠR – starostlivosť o vojn.hroby 

7. ÚPSVaR B.Štiavnica 9 899,42 Podpora udržania zamestnanosti v MŠ 

8. OÚ Žiar nad Hronom. 1 037,80 Dotácia na voľby 2020 

9. KÚ ŽP B.B. 60,09 Životné prostredie 

10. DPO SR 1 400,00 Materiálno-technického vybavenia DHZ  

11. MV SR Krízové riadenie 3 225,96 Prevencia COVID-2019 

12. MVSR Bratislava 2 476,00 Sčítanie obyvateľov 

13. ÚPSVaR B.Štiavnica  675,60 Stravné pre predškolské deti 

14. ÚPSVaR B.Štiavnica 9 562,50 Vytváranie prac.miest Pracuj zmeň svoj život“ 

 S P O L U  : 30 413,32  

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.     

4.Kapitálové príjmy: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 v € % plnenia 

80 000,00 80 000,00 100,00 

 

a/ Príjem z predaja kapitálových aktív : 

    neevidujeme.    

b/ Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 

    neevidujeme. 

c/ Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 80 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 80 000 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

    Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Enviromentálny fond 80 000,00 Rekonštrukcia obec.vodovodu 

 

                          

5.Príjmové finančné operácie: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 v  % plnenia 

58 470,00 58 245,78 100,00 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 40/2020 zo dňa 24.06.2020 bolo schválené použitie 

prebytku z rozpočtového hospodárenia do rezervného fondu v sume 35011,55 €. 

V skutočnosti bolo plnenie v sume 44 933,31 €. V roku 2020 boli použité prostriedky 

z rezervného fondu na realizáciu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice v súlade so zákonom 

č.583/2004 Z.z..  
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Obec eviduje návratnú finančnú výpomoc vo výške 11 835,00 € poskytnutú Ministerstvom 

financií SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu 

kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID-19. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne a použitá na 

rekonštrukciu vodovodu. Splácanie sa začne v roku 2024.   

  

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020 v EUR 
 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 v € % čerpania 

472 400,00 418 395,16 89,00 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 472 400,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 418 395,16 EUR, čo predstavuje 88,57 % čerpanie.  

 

 

3.Bežné výdavky obce: 

 

Schválený rozpočet na rok 2020 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 v € % čerpania 

286 930,00  244 751,09 85,00 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 286 930,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 244 751,09 EUR, čo predstavuje 85,03 % čerpanie. 

v tom: 

Funkčná klasifikácia:  Rozpočet Skutočnosť % čerpania 

Všeobecná verejná správa 135 720,00 115 812,05 85,00 

Verejný poriadok a bezpečnosť  2 800,00 1 900,42 68,00 

Ekonomická oblasť 8 900,00 6 784,30 76,00 

Ochrana životného prostredia 13 000,00 12 964,39 100,00 

Bývanie a občianska vybavenosť        30 030,00 20 885,92 70,00 

Rekreácia, kultúra a náboženstvo  9 050,00 8 512,48 94,00 

Vzdelávanie - predškolská výchova 68 520,00 62 739,57 92,00 

Vzdelávanie - školské stravovanie  18 910,00 15 152,78 80,00 

SPOLU: 286 930,00 244 751,91 85,00 

 

a)   Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 110 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 96 053,09 €, čo 

je 87 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, MŠ a ŠJ. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  39 670,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 39 593,33 € čo je 

100 % čerpanie.  

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 127 310,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 98 896,29 € čo je 

78 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk ako sú cestovné náhrady, 

energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby. 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 6 250,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 6 473,88 €, čo 

predstavuje 104 % čerpanie. 
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e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  

    finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  3 700,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume  3 735,32 €, čo 

predstavuje 101 % čerpanie. 

  

 

2.Kapitálové výdavky: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 v € % čerpania 

170 400,00 158 693,13 93 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 170 400,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 158 693,13 EUR, čo predstavuje  93 % čerpanie.  

 

 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Obstaranie kamerového systému, klimatizačného zariadenia, motorovej píli, 

krovinorezu, dúchadla, AKU-kosačky s akumulátorom v sume 11 016,52 €, 

rozpočtované 11 000,- € k 31.12.2020 čo predstavuje 100 % čerpanie.  

b) Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice  v sume 51 032,49 €. Z rozpočtovaných  51 100,- € 

bolo aj skutočne vyčerpané k 31.12.2020, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

c) Obstaranie rekonštrukcie obecného vodovodu 95 945,12 € z rozpočtovaných 107 600,- 

€ bolo k 31.12.2020 89 % čerpanie. 

e) Obstaranie kuchynského robota  v sume 699,00 € z rozpočtovaných 700,00 € bolo 

k 31.12.2020 100 % čerpanie. 

 

 

 

4.Výdavkové finančné operácie 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 v € % čerpania 

15 070,00 14 950,12 99 

 

  Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 15 070,- EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 14 950,12  EUR, čo predstavuje  99 % čerpanie.  

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 14 000,- EUR na splácanie úveru ŠFRB 

bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 13 882,12 EUR, čo predstavuje 99 %.  

Finančná zábezpeka nájomného bytu s.č. 159/5 vo výške 1 068,00 € bola vyplatená 

nájomcom. 
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4. Použitie prebytku hospodárenia v roku 2020 
 

 

Hospodárenie obce  

Skutočnosť k 31.12.2020 

 

Bežné  príjmy spolu 349 574,33 

z toho : bežné príjmy obce  349 574,33 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 244 751,91 

z toho : bežné výdavky  obce  244 751,91 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 104 822,42 

Kapitálové  príjmy spolu 80 000,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  80 000,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 158 693,13 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  158 693,13 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -78 693,13 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 26 129,29 

Vylúčenie z prebytku – fond opráv byty, potravinový účet 13 158,80 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 12 970,49 

Príjmy z finančných operácií 58 245,78 

Výdavky z finančných operácií 14 950,12 

Rozdiel finančných operácií 43 295,66 
PRÍJMY SPOLU   487 820,11 

VÝDAVKY SPOLU 418 395,16 

Hospodárenie obce  69 424,95 
Vylúčenie z prebytku – fond opráv byty, potr.účet., nevyčer. fin. 

prostriedky  
13 158,80 

Upravené hospodárenie obce 56 266,15 

 

Prebytok rozpočtu v sume 26 129,29 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 :  

- tvorbu rezervného fondu 12 970,49 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 43 295,66  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu         43 295,66 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 
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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 478,80 €, a to na stravné predškolských 

detí 

b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 

ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v z.n.p. v sume 2 062,62 € 

c) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné 

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 235,42 €, ktoré je možné 

použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

d) nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky 

poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku v sume 1 656,26 € na sčítanie 

obyvateľov 

e) nevyčerpaný finančný príspevok z UPSVaR na podporu vytvárania pracovných miest 

v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania 

UoZ – opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. d) zákona č.5/2004 Z.z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v sume 8 725,70 €. 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 

56 266,15 EUR.  
 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

 

a/ Rezervný fond: 

     Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na 

samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

Fond rezervný Suma 

v EUR 

ZS k 1.1.2020  13 295,28       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok  35 011,55 

                - z finančných operácií 0 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.35/2020 zo dňa 24.06.2020 rekonštrukcia požiarnej zbrojnice      

44 933,31       

               - krytie schodku rozpočtu 0 

               - ostatné úbytky  0 

KZ k 31.12.2020 3 373,52       

 

b/ Sociálny fond: 

     Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva, vedie sa na samostatnom 

účte. 

Sociálny fond Suma v €     

Stav k 1.1.2020 2 785,92 

Prírastky – povinný prídel 1% + ďalší prídel 0,5% 1 092,58 

Čerpanie SF 851,90 

Stav k 31.12.2020 3 026,60 
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c/ Fond opráv:  

    Obec vytvára fond opráv z nájomného na 7 b.j. bytový dom s.č. 159 a 6 b.j. nadstavba MŠ 

s.č. 156 za rok 2020 vo výške  937,38 EUR. 

 

Fond opráv 6 b.j. suma € 7 b.j. suma € Spolu v € 

Stav k 1.1.2020 4 726,21 6 238,13 10 964,34 

Prírastky – tvorba  0,5%        1 464,00 1 536,00 3 000,00 

Čerpanie FO  565,41 371,97  937,38 

Stav k 31.12.2020 5 624,80 7 402,16 13 026,96 

 

 

 

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v EUR 
 

AKTÍVA 

 

Názov ZS k 1.1.2020 v EUR KS k 31.12.2020 v EUR 

Neobežný majetok spolu 1 852 425,10 1 897 923,33 

Z toho: dlhodobý hmotný majetok 1 719 689,10 1 765 187,33 

             dlhodobý finančný majetok 132 736,00 132 736,00 

Obežný majetok spolu 81 959,53 112 803,75 

Z toho: zásoby 44,65 43,18 

            pohľadávky 3 662,71 14 621,02 

            finančný majetok 73 816,25 98 139,55 

Časové rozlíšenie 390,00 888,00 

SPOLU 1 934 774,63 2 011 615,08 

PASÍVA 

Názov ZS k 1.1.2020 v EUR KS k 31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie 688 600,63 753 581,48 

Z toho: VH z minulých rokov 582 265,71 688 600,63 

             VH za účtovné obd. 

Oceňov.rozdiel z prec.maj. 

106 334,92 64 980,85 

Záväzky 451 101,18 419 173,46 

Z toho: rezervy 398,32 600,00 

             dlhodobé záväzky 375 795,81 361 490,44 

             krátkodobé záväzky 74 574,65 34 387,26 

Časové rozlíšenie 795 072,82 838 860,14 

SPOLU: 1 934 774,63 2 011 615,08 
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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 € 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom  1 639,39  1 639,39 0 

- zamestnancom  8 971,55  8 971,55 0 

- poisťovniam  4 037,85 4 037,85 0 

- daňovému úradu 826,83 826,83 0 

- štátnemu rozpočtu 0 0 0 

- bankám 0 0 0 

- štátnym fondom 14 023,56 14 023,56 0 

- ostatné záväzky 0 0 0 

Záväzky spolu k 31.12.2019 29 499,18 29 499,18 0 

 

 
Poskytovateľ 

úveru 

Účel Výška 

prijatého 

úveru 

Výška 

úroku 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2020 

Splatnosť 

 

ŠFRB Nadstavba MŠ 6 

bytových jednot. 
244 586,35 1% p.a Banková  zár. 

zál. právo 
184 689,96 r. 2042 

ŠFRB Prestavba budovy 

159, 7 bytov.jedn. 
211 860,00 1% p.a Banková  zár. 

zál. právo 
176 184,39 r. 2045 

Ministerstvo 

financií SR 

Rekonštrukcia 

vodovodu 
  11 835,00 0%  11 835,00 r. 2027 

 

Úver ŠFRB sa spláca  mesačnými splátkami. Obec dodržiava pravidlá vývoja dlhu a dlhovej 

služby podľa zákona 583/2014 Z.z. v platnom znení. 

Obec eviduje návratnú finančnú výpomoc vo výške 11 835,00 € poskytnutú Ministerstvom 

financií SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu 

kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID-19. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Splácanie sa 

začne v roku 2024.  

 

 

 

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

     Obec v roku 2020 neposkytla dotáciu v súlade s VZN č. 10/2008 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce na podporu všeobecne prospešných služieb, pretože o dotáciu nikto 

nepožiadal. 
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 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) 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 

- neúčtujeme 

 

b) 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 - 

MVSR Evidencia obyvateľov a adries  231,79 231,79 0,00 

MDVRR SR Pre miestne a účelové komunikácie  27,78 27,78 0,00 

MDVRR SR Spoločný stavebný úrad 938,72 938,72 0,00 

Krajský šk.úrad Škol. nenormatív. FP 811,00 811,00 0,00 

MV SR Starostlivosť o vojnové hroby 66,66 66,66 0,00 

DPO SR Materiálno-techn.vybavenia 
DHZ 

1 400,00 1 400,00 0,00 

ÚPSV a R  Transfer na vytváranie 

pracovných miest na mzdy UoZ 

 9 562,50 836,80 8 725,70 

ÚPSV a R Podpora udržania zamestnanosti 

v MŠ 

9 899,42 9 899,42 0,00 

KÚŽPB.Bystrica Životné prostredie  bežné výdavky 60,09 60,09 0,00 

OÚ Žiar nad 

Hronom 

Dotácia na voľby 2020 1 037,80 1 037,80 0,00 

ÚPSVaR  Stravné pre predškolské deti  1 154,40 675,60 478,80 

MVSR  Sčítanie obyvateľov 2 476,00 819,74 1 656,26 

MV SR Prevencia COVID-2019 3 225,96 3 225,96 0,00 

Enviromentálny 

fond 

Rekonštrukcia obec.vodovodu – 

kapitálové výdavky 

80 000,00 80 000,00 0,00 
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s inou obcou.  

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

- neúčtujeme 

 

 

 

            

 

 

 

                                                    

 

Vypracovala: Minarčinová   Predkladá:   Ing. Milan Mokrý 

            starosta obce 

 

 

V Horných Hámroch 21.05.2021 


