NÁVRH

Záverečného účtu obce Malá nad Hronom
za rok 2020

Predkladá: Ing. Rita Pásztorová, starostka obce
Spracovala: Helena Szőcsová
V Malej nad Hronom, dňa 30.04.2021
Návrh záverečného účtu :
- vyvesený na úradnej tabule obce
- zverejnený na webovom sídle obce
Záverečný účet obce schválený na zasadnutie OZ dňa
čís. uznesenie
Záverečný účet:
- vyvesený na úradnej tabule obce dňa
- zverejnený na webovom sídle obce dňa
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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie Malá nad Hronom 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 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019
uznesením č. 62
Úprava rozpočtu bola schválená
- dňa 12.03.2020 čís. uznesenia 67
- dňa 04.06.2020 čís. uznesenia 76
- dňa 26.10.2020 čís. uznesenia 91
- dňa 15.12.2020 čís. uznesenie 101
Rozpočet obce k 31.12.2020
príjmy
Schválený
rozpočet

Príjmy celkom:

187 000

Schválený
rozpočet po
poslednej
zmene
203 424

Z toho:
Bežné príjmy
kapitálové
Finančné príjmy
Výdavky celkom

163 600
23 400
0
187 000

172 075
1 000
30 349
203 424

153 100
23 400
10 500

168 504
24 420
10 500

0,00

0,00

Z toho:
Bežné výdavky
kapitálové
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie
obce

3

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v €
Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19.
Rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
203 424

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

189 926,38

93,36

- Bežné príjmy - daňové príjmy v €:
Rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
172 075

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia
161 685,45

93,96

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 126 000€ z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 125 900,63 €, čo predstavuje plnenie na 99,92%.
b) Daň z nehnuteľností: účet - 121
Z rozpočtovaných 18 500,- € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 14 930,30 €,
čo je 80,70% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 12 179,67dane zo
stavieb boli vo výške 2 750,63 €.
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 1 551,34 Eur
c) Daň za psa: účet 133
Z rozpočtovaných 300 € skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 224,00 € čo je 74,66 %
plnenie. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávku na dani za psa 35,00 €,
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných7 800 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 6 394,92 €,
čo je 81,98 % plnenie. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky za poplatok za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad vo výške 5 002,75 €.

1) Bežné príjmy - nedaňové príjmy v €:
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
14778

Skutočnosť k 31.12.2020
10832
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% plnenia
73,3

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku : účet 212
Z rozpočtovaných 3 050,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 1 909,18 €, čo je
62,59 % plnenie. Príjmy z prenajatých pozemkov a budov.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby: účet - 221
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
1400

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

903,11

64,5

c) Pokuty, penále a iné sankcie : účet - 222
Z rozpočtovaných 100,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 100,00 €..
d) poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb: účet - 223
Rozpočet na rok 2020 po
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
poslednej zmene
2868
1429,79
49,85
- poplatky za vyhlásenie miestnym rozhlasom, predajné miesto, cint.popl.
e) iné nedaňové príjmy
- ostatné príjmy : účet - 292
- medzi iné daňové príjmy patria vrátky v sume 2259,57 Eur, odvody z hazardných hier v
sume 74,02 Eur a refundácie výdavkov na testovanie COVID 19 926,78 Eur.
Účet 273: návratný finančný výpomoc MF SR

6 949,00 €..

Granty – účet 311: v sume 3230, Eur . Sponzorské – knižnica
Obec prijala nasledovné granty a transfery v €:
P.č
.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.

Poskytovateľ

Suma v €

MV SR
MV SR
MV SR ŠR
MV SR
NSK
ÚPSVaR
Štatistický úrad
spolu

18
128,04
606,17
407
500
223,94
1392
3275,15

Účel
Register adries
Dotácia na Regob
Voľby
MŠ
Dotácia na podporu športu
Rodinné prídavky- Fodor
SODB

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
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4) Kapitálové príjmy v €:
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
1 000

Skutočnosť k 31.12.2020
795,96

% plnenia
79,59

5)Príjmové finančné operácie v €
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
30349

Skutočnosť k 31.12.2020
27444,97

% plnenia
90,43

a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
Z rozpočtovaných 30 349,00 € bol skutočný prevod k 31.12.2020 vo výške 7 860 € .

3.Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020 v €
Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
203424
1) Bežné výdavky v €:
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
168504

Skutočnosť k 31.12.2020
186575,26

Skutočnosť k 31.12.2020

166010,88

% plnenia
91,71

% plnenia

98,52

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 168 504 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v
sume 166 010,88 Eur, čo predstavuje 98,52%.
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a)Mzdy, platby, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: účet- 611, 614
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
70490

Skutočnosť k 31.12.2020
70485

% plnenia
99,99

Z rozpočtovaných 70490,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 70485,00 €
čo je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, MŠ a pracovníci
zamestnaných na dohodu.
b)Poistné a príspevok do poisťovní
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
22699

Skutočnosť k 31.12.2020
22510,24

% plnenia
99,16

Z rozpočtovaných 22 699 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 22510,24 €
čo je 99,16 % čerpanie. Patria sem poistné a príspevky do zdravotných poisťovní UNION,
VšZP, Dôvera a do SP za zamestnávateľa z miezd pracovníkov OcÚ, MŠ a pracovníci na
dohodu
účet 621 – poistné do VšZP
830,48 €
623- poistné Dôvere a Union
5 922,14 €
625- poistné do Sociálnej pois.
15 757,62 €
c)Tovary a služby
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
71009

Skutočnosť k 31.12.2020

účet: 631: cestovné
632: energie, voda, plyn
633: materiál
634: palivá, oleje
635: Rutinná a štandardná údržba
637: služby

69029,34

% plnenia
97,21

118,40 €
15 966,19 €
7 637,45 €
853,24 €
10 041,74 €
34 413,32 €

Z rozpočtovaných 71 009 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 669029,34 €,
čo je 97,21 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby.
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d) Bežné transfery
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
3596

Skutočnosť k 31.12.2020
3076,26

% plnenia
85,54

Z rozpočtovaných 3 596 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 3076,26 €,
čo predstavuje 85,54 % čerpanie.
Patria sem výdavky :
účet: 641 – Bežné transféry obci
725,76 €
642 - Tranféry jednotlivcom a nezis. PO
2 350,50 €,
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
1200

Skutočnosť k 31.12.2020
908,21

% plnenia
75,68

Z rozpočtovaných 1200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 908,21 €,
čo predstavuje75,68 % čerpanie.
Účet : 651: splácanie úrokov v tuzemsku
908,21 €,
2.) Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
24420

Skutočnosť k 31.12.2020
16978,66

% plnenia
69,52

Z rozpočtovaných kapitálnych výdavkov 24420,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
16978,66 Eur, čo predstavuje 69,52%.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
- Projekt: „ Rekonštrukcia oplotenia obecného cintorína a vybudovanie prístrešku pred Domu
smútku“. Z rozpočtovaných 9 900,00 Eur, bolo skutočne čerpané 9 900,00 Eur.
Projekt :“ Obnova zastaralého zariadenia KD a jeho kuchyne“. Z rozpočtovaných
13 500,00 Eur bolo skutočne čerpané 5 640,00 Eur. Zvyšok dotácie bude vyčerpané v roku
2021.
Projekt: „ Budovanie bezplatnej WIFI siete v obci Malá nad Hronom“.
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3) Výdavkové finančné operácie:
v celých € /splátka úveru/
Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
10500

% plnenia

3585,72

34,15

Z rozpočtovaných výdavkov finančných operácii 10500,00Eur na splácanie istiny z prijatých
úverov / prima banka/ bolo skutočné čerpanie 3585,72Eur, čo predstavuje 34,15%

a) Zostatok dlhodobého úveru k 31.12.2020 činní vo výške 33 766,08 €.

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

Skutočnosť k 31.12.2020

Bežné príjmy spolu

161 685,45

Z toho : bežné príjmy obce

161 685,45

Bežné výdavky spolu

166 010,88

Z toho : bežné výdavky obce

166 010,88

Bežný rozpočet

- 4 325,43

Kapitálové príjmy spolu

795,96

Z toho : kapitálové príjmy obce

795,96

Kapitálové výdavky spolu

16 978,66

Z toho: kapitálové výdavky obce

16 978,66

Kapitálový rozpočet

- 16 182,70

Prebytok/schodok bežného a

- 20 508,13

kapitálového rozpočtu
Úprava schodku

0

Upravený prebytok/ schodok bežného a
kapitálového rozpočtu

- 20 508,13

Príjmové operácie

27 444,97

Výdavkové operácie

3 585,72

Rozdiel finančných operácií

23 859,25
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PRÍJMY SPOLU

189 926,38

VÝDAVKY SPOLU

186 575,26

Hospodárenie obce

3 351,12

Výška prebytku rozpočtového hodpodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsleku
pandémie ochorenia COVID 19.
Prebytok rozpočtu v sume 3 351,12 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
3 351,12 Eur.
Na základe uvedených skutočnosti navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020
vo výške 10% prebytku hospodárenia obce vo výške
335,11 Eur.

5.Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond sa vytvorí z prebytku hospodárenia obce
Rezervný fond

Suma v €

ZS k 1.1.2020

0

Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- presun finančných prostriedkov z
ostatných peňažných fondov do RF

335,11

- z finančných operácií

0
0

Úbytky – použitie rezervného fondu
- krytie schodku rozpočtu

0

KZ k 31.12.2020

335,11

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
Suma v €
ZS k 1.1.2020

2931,22

Prírastky - povinný prídel – 1,05 %

567,51
0

Úbytky - stravné lístky
- ostatné úbytky

0

KZ k 31.12.2020

3498,73

Finančné prostriedky fondu opráv sú vedené na spoločnom účte BÚ obce.
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v €
Názov
Neobežný majetok spolu +
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu +

AKT ÍVA
ZS k 1.1.2020
678 312,19

z toho:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskyt.návr.fin.výpomoci dlh.
Poskyt.návr.fin.výpomoci krát.
Prechodné účty aktív
Časové rozlíšenie +
SPOLU

PA S Í V A
Názov

0
609 542,51
68 769,68
23 582,43

KZ k 31.12.2020
865 898,99

797 129,31
68 769,68
9715,16

0
5293,95
18288,48
0
0
0
0
701 894,62

6770,92
2944,24
0
0
0
0
875 614,15

v €
ZS k 1.1.2020

KZ k 31.12.2020

701894,62

695724,05

365889,3

369079,41

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy účtovnej jednotky

0

0

149862,82

-144,03

948889,03

88263,81

Dlhodobé záväzky-soc.fond

2931,81

3498,73

Krátkodobé záväzky

30914,59

36190

Zúčt.medzi subjekt.verejnej správy

23691,42
2800

7860
0

Vlastné imanie +záväzky spolu
Výsledok hospodárenia
Z toho:

Výsledok hospodárenia bež.úč.obd.
Záväzky +
Z toho:

Transfery a ost.zuč.so subj.mimo
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VS
Bankové úvery a ostatné príj.výp.

37351,8
0

Prechodné účty pasív
Rezervy-účelovo fin.rezerva
a krátkodobé rezervy
Časové rozlíšenie +

33766,08

0
0
241116,29

238524,86

7.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:
Druh záväzkov voči:

Záväzky spolu k
31.12.2020

Z toho v lehote splatnosti Z toho po lehote splatnosti

- dodávateľom

27511,62

0

27511,62

- zamestnancom

1295,74

1295,74

0

- poisťovniam

5889,75

5889,75

- daňovému úradu

1492,89

1492,89

- štátnemu rozpočtu

7860,00

7860,00

0

- bankám

33766,08

33766,08

0

- štátnym fondom

6949,00

6949,00

0

- zučt.medzi subj. mimo
VS

0

0

0

- prijaté preddavky

0

0

0

3498,73

3498,73

0

- zo sociálneho fondu

- voči bankám
33766,08 €.
- voči bankám
4955,97 €
Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o úvere 53000,00 € Úver je rozdelený nasledovne:
– úver splatnosťou 01.07.2030 vo výške
33 766,08 €.
dlhodobý s dobou splatnosti do r.2030, splátky úveru budú mesačné a splátky úrokov
tiež mesačné.
Obec v roku 2020 uzatvorila zmluvu o kontokorentnom úvere
P.č. Výška prijatého
úveru

1.

53 000 €

2.

4955,97 €

Výška
úroku
v%

Výška
úroku
v€
v roku
2020

vo výške 4955,97 €

Zabezpečenie úveru Zostatok k
31.12.2020

Splatnosť

33 766,08€. r.2030

897,71

4955,97€
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r.2020

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.
Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a) :
TEXT

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z fin. výkazu FIN1-12 k 31.12.2019

162 124,01

- skutočné bežné príjmy

162 124,01

Spolu bežné príjmy a RO k 31.12.2019

162 124,01

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020

38 722,05

- zostatok istiny z bankových úverov

38 722,05

- zostatok istiny z pôžičiek

0

- zostatok istiny z návratných finančných výpomoci

6949,00

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov

0

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie
projektov EU

0

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obec nájomné byty

0

- zostatok istiny z úverov z Environmentálneho fondu

0

SPOLU celková suma dlhu obce k 31.12.2020

45 721,05

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky :

0

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty

0

- z úveru z Environmentálneho fondu

0

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EU

0

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočítava do celkovej sumy
dlhu obce

0

Spolu upravená celková suma dlhu k 31.12.2020

45 721,05

Zostatok istiny k 31.12.2020 Skutočné bežné príjmy k
31.12.2019
45 721,05

162 124,01
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§ 17 ods.6 písm.a)
28,20 %

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 :

162 124,01

- skutočné bežné príjmy obce

162 124,01

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2019

162 124,01

Bežné príjmy obce znížené o :
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy

2 324,37

- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR

23 400

- príjmy z náhradnej výsadba drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácia zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
Spolu bežné príjmy obce znížené k 31.12.2019

25 724,37

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019 *

136 399,64

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k
31.12.2020 s výnimkou jednorázového predčasného splatenia:

3 585,72

- 821004
- 821005

3 585,72

- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istín a úrokov k 31.12.2020

Suma ročných splátok
vrátane úhrady výnosov za
rok 2020
3 585,72

3 585,72

Skutočne upravené bežné
príjmy k 31.12.2019
136 399,64

§ 17 ods. 6 písm.b)

2,62 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené príspevkové 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 transféry právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom
na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účel.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie transféry : uviesť
- bežné výsledky na….
- kapitálové výdavky na ……
1.

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
2.

Suma skutočne Rozdiel
použitých
(stĺ.2 – stĺ.3)
finančných
prostriedkov
3.
4.

- bežné výdavky- rodičom detí, ktoré
navštevujú materskú školu

100,00 Eur

100,00 Eur

0,00

- bežné výdavky – seniorom

440,00 Eur

440,00 Eur

0,00

- bežné výdavky – Rímsko-katolický
farský úrad

200,00 Eur

200,00 Eur

0,00

ZO Csemadok Malá nad Hronom

300,00 Eur

300,00 Eur

0,00

11. 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 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 zriadeniu 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
Obec nemá zriadené právnické osoby RO,PO.
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b)Finančné vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
P.č Poskytovateľ
.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suma
poskytnutých
finanč.prostried
kov v €

MV SR – register obyv. bežné výdavky
MV SR – register adries bežné výdavky
MV SR ŠR – voľby bežné výdavky
ÚPSVaR rodinné prídavky bežné výdavky
MV SR dotácia školstvo- bežné výdavky
ŠÚ SR – SODB bežné výdavky

18
128,04
606,17
223,94
407
1392

Suma
Rozdiel
skut.pou (stĺ.3-stĺ.4)
ž.fin.pro
strie
5.
4.
18,00
128,04
0
606,17
0
223,94
0
407
0
1392
0

c) Finančné vysporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné vysporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2020 neuzatvorila žiadnu zmluvu s inou obcou.

e) Finančné vysporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
1
Nitriansky
samosprávny kraj

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
2

Suma skutočne
Rozdiel
použitých finančných (stĺ.2- stĺ.3)
prostriedkov
3
4

500,00Eur

500,00 Eur

0,00

12. Hodnotenia plnenia programov obce
Obec Malá nad Hronom zostavovala a predkladala rozpočet bez programovej štruktúry na
základe uznesenia č. 62 zo dňa 13.12.2019.
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Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2020
1.Skutočné plnenie rozpočtu 2019 – výkaz FIN 1 – 12
Príjmy v €
Výdavky v €
bežné
161 685,45
166 010,88
kapitálové

795,96

finančné operácie
SPOLU:
Hospodársky výsledok:

16 978,66

27 444,97
189 926,38
3 351,12 Eur

3 585,72
186 575,26

3.Hospodársky výsledok z aktuálneho (nákladového) účtovníctva 2020
Výkaz Úč ROPO SFOV 2-01
výnosy:
184 085,68 €
náklady:
184 229,71 €
SPOLU:
- 144,03 €
Hospodársky výsledok: - 144,03 Eur

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo
a schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2020 „bez výhrad“.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku hospodárskeho výsledku 3 351,12 Eur na
tvorbu rezervného fondu 10%, t.j. vo výške 335,11 Eur.

Predkladá :
Ing. Rita Pásztorová, starostka obce
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