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Záverečný účet obce a
rozpočtové hospodárenie 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2019 uznesením č.
133/IX/2019. Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

č.1
č.2
č.3
č.4

07.05.2020
07.05.2020
28.09.2020
14.12.2020

Uznesenie č. 153/V/2020
Uznesenie č. 154/V/2020
Uznesenie č. 199/IX/2020
Uznesenie č. 220/XII/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020

1.010.000,00

Schválený
rozpočet po
poslednej
zmene
1.395.150,00

536500,00
440500,00
33000,00

771100,00
439050,00
185000,00

1.008.900,00

1.217.687,00

455900,00
553000,00

562555,00
655132,00

+1.100,00

+177.463,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Rozpočet na rok 2020
1.395.150,00
Daňové príjmy:

Skutočnosť k 31.12.2020
929.452,49

Rozpočet na rok 2020
309.400,00

Skutočnosť k 31.12.2020
303.374,16

% plnenia
66,62

% plnenia
98,05

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 210.000,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 209.232,12 €, čo predstavuje plnenie na 99,63 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 16.800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 13.410,58 € čo je
79,82 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8.795,95 € a dane zo stavieb boli v sume
4.614,63 €.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 412,62 EUR čo je 82,52
% plnenie.
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Z rozpočtovaných 82.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 80.318,84 EUR čo
je 97,95 % plnenie.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 100,- EUR nebol žiadny príjem.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
23.200,-

Skutočnosť k 31.12.2020
17.515,28

% plnenia
75,50

Príjmy z vlastníctva majetku , dividendy
Z rozpočtovaných 7.100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7.098,94 EUR , čo je
99,99 % plnenie. Uvedený príjem je za prenájom pozemkov . Dividendy – rozpočet 1600,- €,
príjem nebol.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby za predaj výrobkov ,tovarov a služieb
Z rozpočtovaných 14.500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 10.416,34 EUR čo je
71,84 % plnenie nasledovne: správne poplatky: 4.243,54 EUR, za porušenie predpisov:35,- EUR,
poplatok za ŠKD: 270,30 EUR, školné v MŠ: 209,16 EUR, poplatky za stravne: 4.878,82 EUR, za
znečisťovanie ovzdušia :779,52 EUR
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Iné nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2020
39.550,-

Skutočnosť k 31.12.2020
3.095,06

% plnenia
7,83

Z rozpočtovaných 39.550,- EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2020 vo výške 3.095,06 EUR čo je
7,83 % plnenie nasledovne: príjmy z dobropisov OÚ 1.030,09 EUR, príjmy z dobropisov ZŠ :
872,45 EUR, príjmy z dobropisov MŠ:42,22 EUR, refundácia :79,99 EUR, vrátky RZZP:1.070,31
EUR,

Prijaté granty a transfery :
Rozpočet na rok 2020
398.950,-

Skutočnosť k 31.12.2020
378.613,94

% plnenia
94,90

Tuzemské bežné granty a transfery nasledovne:
- Podpora zamestnanosti –aktivita č.3 , TSP
73.500,73.418,27

99,89 %

- Dotácia strava , ŠP v ZŠ
4.050.00,-

2.768,20

68,35 %

- Normatívne FP –ZŠ
108.000,-

99.405,-

92,04 %

- Dotácia strava, ŠP v MŠ
1.500,-

111,60

7,44 %

- Príspevok pre MŠ
700,00

581,00

83,00 %

- Finančné prostriedky MOPS –ŠR-kód 1AC1
7.500,7.451,40

99,35 %

- Finančné prostriedky MOPS – ESF-kód 1AC2
1.000,876,63

87,66%

- Finančné prostriedky MOPS EÚ- kód 3AC1
42.000,36.100,73

85,95 %
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- Finančné prostriedky MOPS –ŠR kód 3AC2
5.000,4.247,13

84,94 %

- Preplatenie nákladov ÚPSVaR
8.000,7.515,99

93,95 %

- Preplatenie nákladov –chránené pracovisko
7.000,6.511,59

93,02 %

- Podpora udržiavania zamestnanosti v MŠ
12.000,11.707,39

97,56 %

- Preplatenie nákladov COVID-19
5.700,5.677,11

99,60 %

- Environmentálny fond –poplatok za uloženie odpadu
123.000,122.241,90

99,38 %

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
439.050,-

Skutočnosť k 31.12.2020
35.536,79

% plnenia
8,09

Kapitálové príjmy: Zlepšovanie podmienok bývania Zberný dvor -technika.

Finančné operácie :
Rozpočet na rok 2020
185.000,-

Skutočnosť k 31.12.2020
191.317,26

% plnenia
103,41

Z rozpočtovaných 185.000,- EUR bol skutočný príjem vo výške 191.317,26 EUR čo predstavuje
103,41 % čerpanie. V tom sú zahrnuté nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ vo výške 3.898,EUR, dotácia MF „Mládežnícky fitnes park“ vo výške 13.500,- EUR, zostatok dotácie strava: 750,zostatok dotácie na Environmentálny fond vo výške 3.119,13 EUR a zapojené finančné
prostriedky z rezervného fondu vo výške 43.668,67,- EUR. , Krátkodobé úvery vo výške
126.381,46 €.

6

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Rozpočet na rok 2020
1.217.687,-

Skutočnosť k 31.12.2020
810.048,28

% čerpania
66,52

Rozpočet bežné výdavky:562.555,- EUR, kapitálové výdavky vo výške 655.132,- EUR.
Plnenie bežné výdavky : 519.528,36 EUR, kapitálové výdavky vo výške 290.519,92 EUR
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2020
562.555,-

Skutočnosť k 31.12.2020
519.528,36

% čerpania
92,35

Z rozpočtovaných bežných výdavkov vo výške 562.555,- EUR bolo skutočne čerpanie
31.12.2020 v sume 519.528,36 EUR, čo predstavuje 92,35 % nasledovne:
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

k

% plnenia

Výkonné a zákonodarné orgány 205.210,185.723,08
90,50 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 111.100,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 106.168,49 EUR ,
čo je 95,56 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, , TSP, pracovníkov
v rámci projektov cez UPSVaR , odmeny poslancom
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 38.140,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 37.840,41 EUR , čo
je 99,21 % čerpanie. Jedná sa o odvody do: VšZP, Union, Sociálnej poisťovne a DDS
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 51.470,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 37.236,04 EUR čo
je 72,35 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky , ako sú cestovné náhrady, poštové
a telekomunikačné služby, energie, všeobecný materiál, údržba prevádzkových strojov , údržba
výpočtovej techniky, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady, reprezentačné, školenia
a semináre, rutinná a štandardná údržba, poistné , ostatné tovary a služby
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 4.500,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 4.478,14 EUR čo je
99,51 % plnenie. Jedná sa o transfery na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŽP,
Občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, členské príspevky

Finančné a rozpočtové záležitosti 2.200,2.187,70
99,44 %
Z rozpočtovaných 2.200,- EUR bolo skutočné plnenie 2.187,70 EUR , poplatky banky, vedenie
účtov
Všeobecne verejné služby
1.100,1.024,71
93,16 %
Z rozpočtovaných 1.100,- EUR bolo skutočné plnenie vo výške 1.024,71 EUR. Patria sem
výdavky :poštové služby, odvody do ZP a SP , kancelárske potreby, občerstvenie , palivo,
cestovné , stravovanie a odmeny pre členov OVK-Voľby.
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Splácanie úrokov a ost.platby

540,00

459,92

85,17 %

4.864,19

84,59 %

-splácanie úrokov a manipulačné poplatky
Civilná obrana

5.750,00

- výdavky v rámci COVID -19 na ochranné prostriedky a pomôcky na testovanie, všeobecné
služby-dobrovoľnícka činnosť , cestovné náhrady

Cestná doprava
1.000,Z rozpočtovaných 1.000,- EUR nebolo plnenie, nakoľko financie boli rozpočtované na
odhrňovanie snehu, obec si zakúpila vlastnú radlicu.
Nakladanie s odpadmi

42.650,-

39.818,56

93,36 %

Mzdy ,platy ostatné vyrovnania
Z rozpočtovaných 13.500,- EUR na mzdy a ostatné vyrovnania bolo skutočné čerpanie vo výške
vo výške 13.462,35, čo je 99,72 % čerpanie. Patria sem mzdy zamestnancov v rámci odpadového
hospodárstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 4.950,- EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 4.850,90 EUR , čo je 98 %
plnenie. Patria sem odvody do ZP , SP,DDS zamestnancov v odpadovom hospodárstve.
Tovary služby
Z rozpočtovaných 24.200,- EUR bolo skutočné plnenie vo výške 21.505,31 EUR ,čo je 88,86 %.
Patria sem výdavky na: všeobecný materiál 9.069,51 EUR, špeciálne stroje 2.001,48 EUR, palivo
4.177,41 EUR, údržba prevádzkových strojov 454,20 EUR, všeobecné služby 4.618,90 , poistné
999,01 EUR, servis a údržba 184,80 EUR
Ochrana prírody a krajiny
100,Z rozpočtovaných 100,- EUR nebolo plnenie.

-

-

Rozvoj obcí
4.000,3.920.98,00 %
- Všeobecné služby –externý manažment v rámci projektu „Zlepšovanie podmienok bývania
rómskych domácnosti v obci Sirník“

Verejné osvetlenie
7.000,5.708,84
81,55 %
Z rozpočtovaných 7.000,- EUR bolo skutočné plnenie vo výške 5.708,84. Patria sem výdavky na
energiu verejného svetlenia, fontána vo výške 3.740,- EUR , údržba VO 1.968,84 EUR.
Kultúrne služby
5.700,614,10
10,77 %
Z rozpočtovaných 5.700,- EUR bolo skutočné plnenie iba vo výške 614,10 EUR – z dôvodu, že
plánovane vydanie monografie o obci sa nestihlo. Výdavky boli pre SLOVGRAM, SOZA, RTVS
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Kultúra inde neklasifikovaná
10.000,2.702,75
Z dôvodu pandémie sa z plánovaných akcií uskutočnila iba fašiangová zábava.

27,03 %

Pred primárne vzdelávanie
Materská škola

97,22 %

72.610,-

70.593,03

Mzdy, osobné príplatky a ostatné vyrovnania
Z rozpočtovaných 45.700,- EUR bolo skutočné plnenie vo výške 45.360,20 EUR t.j 99,26 %. Ide
o mzdy a ostatné vyrovnania zamestnancov MŠ vo výške 45.105,28 EUR, nenormatívne finančné
prostriedky MŠ predškolská výchova 254,92 EUR.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 14.550,- EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 14.194,48 EUR, čo je 97,56 %.
Odvody do VšZP, SP, DDS.
Tovary s služby
Z rozpočtovaných 12.360,- EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 11.038,35 EUR čo je 90,04 %.
Výdavky boli nasledovné: cestovné náhrady 12,07, energie 3.569,-, vodne 149,11, poštové
a telekomunikačné služby 200,64,interierové vybavenie 1.229,56, výpočtová technika 873,71,
všeobecný materiál z nenormatívneho príspevku pre MŠ 237,- , všeobecný materiál 3.422,09,
knihy, učebnice 125,50, internet 173,03, školenia, semináre 219,- , všeobecné služby 723,04,
poistné 104,60
Primárne vzdelávanie
Základná škola

102.555,-

100.912,84

98,40 %

Mzdy, platy a ostatné vyrovnania
Z rozpočtovaných 53.100,- EUR bolo plnenie vo výške 55.391,28 EUR, čo je 104,32 %. Výdavky
boli na mzdy zamestnancov ZŠ z normatívnych finančných prostriedkov vo výške 5 4.788,88
EUR, ako aj vzdelávacie poukazy pedagogických pracovníkov vo výške 602,40 EUR .
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 19.800,- EUR bolo skutočné plnenia vo výške 19.456,34 EUR, čo je 98,26 %.
– odvody do zdravotných poisťovní , sociálnej poisťovne a DDS.
Tovary služby, transfery
Z rozpočtovaných 29.655,- EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 26.065,22 EUR, čo je 87,89 %.
Cestovné náhrady 171,- , energie 3.455,26, vodne 78,57, poštové a telekomunikačné služby
321,48, výpočtová technika 1.509,09 , všeobecný materiál 3.466,85, knihy, časopisy a učebnice
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848,15,príspevok na učebnice 828,- ,interiérové vybavenie 1.223,04, údržba výpočtovej techniky
48,- , údržba budov –oplotenie 11.899,80,všeobecné služby 1.833,66 poistné 165,72, , motivačné
UP 16,60 , sociálne znevýhodnené prostredie 200,- .

Vzdelávanie inde nedefinované

71.440,-

70.835,63

99,15 %

MOPS a ŠKD
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania
Z rozpočtovaných 44.970,- EUR bolo skutočné plnenie vo výške 44.799,59 EUR , čo je 99,62 %.
Výdavky boli použité na mzdy zamestnancov MOPS vo výške 28.432,83, Školský klub detí
16.366,76 .
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 15.070,- EUR bolo čerpanie vo výške 14.950,36 EUR , čo je 99,21 %, odvody
do zdravotných poisťovní , sociálnej poisťovne a DDS.
Tovary služby
Z rozpočtovaných 11.400,- EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 11.085,68 EUR , čo je 97,24%.
Jedná sa o paušálne výdavky na MOPS –telefón, externý manažment 11.046,68 , príspevok CVČ
39,- .

Vedľajšie služby

30.700,-

30.163,01

98,25 %

Chránené pracovisko a Školská jedáleň
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania
Z rozpočtovaných 17.100,- EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 16.615,68 EUR , čo je 97,17
%. Výdavky boli na mzdy CHP vo výške 11.069,32 € Školská jedáleň pri MŠ 5.546,36 €
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 5.600.- EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 4.877,16 EUR , čo je 87,09 %
odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.
Tovary služby
Z rozpočtovaných 8.000,- EUR bolo skutočné plnenie 8.670,17 EUR , čo je 108,38 %.
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Potraviny pre ŠJ .
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2020
655.132,-

Skutočnosť k 31.12.2020
290.519,92

% čerpania
44,35

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Obstarávanie kapitálových aktív – Výkonné a zákonodarné orgány
Z rozpočtovaných 157.000,- EUR bolo skutočné plnenie vo výške 147.921,52 EUR, čo je 94,22
%
- nákup pozemkov pod bytovky 7.258,40 EUR, Vybudovanie Mlád. fitness parku 7.149,13 EUR,
Obecná komunitná budova interiér -1.493,66 EUR-naviac práce, Obecná komunitná budova –
interiér 5.638,87 z rezervného fondu, Obecná komunitná budova -126.381,46 EUR –
z krátkodobého úveru.
Obstarávanie kapitálových aktív –Cestná doprava
Z rozpočtovaných 232.832 - € bolo skutočné čerpanie vo výške 108.000,- EUR , do je 46,39 %
Rekonštrukcia chodníkov v obci Sirník z vlastných prostriedkov

Obstarávanie kapitálových aktív – Nakladanie s odpadmi
Z rozpočtovaných 225.300 ,- € bolo skutočné čerpanie vo výške 34.598,40 EUR ,čo je 15,36 %
Nákup traktora v rámci projektu „ Zlepšovanie podmienok bývania ... „ vo výške 32.868,48 EUR
z dotácie + vlastné prostriedky vo výške 1.729,92 EUR.
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4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

702.598,44
702,598,44

*

bežné príjmy RO

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a
kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

0
519.528,36
519.528,36
0
+183.070,08
35.536,79
35.536,79
0
290.519,92
290.519,92
0
-254.983,13
-71.913,05
31.045,99
-102.959,04
191.317,26
0
+191.317,26
929.452,49
810.048,28
+119.404,21
-31.045,99
88.358,22

Výsledok hospodárenia
– schodok kapitálového rozpočtu vo výške – 254.983,13 € bol krytý z prebytku bežného
rozpočtu za obec Sirník v roku 2020, poskytnutého krátkodobého úveru a z rozdielu
finančných operácií. Celkové hospodárenie obce tvorí suma 119.404,21 €, z tohto prebytku
je potrebné vylúčiť účelovo určené prostriedky v celkovej sume 31.045,99 € . Po tejto
úprave bude tvorba rezervného fondu predstavovať sumu 88.358,22 €.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a
sociálneho 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
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
57.520,38

57.520,38

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
2.640,36
1.333,13
389,45

3.584,04
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Majetok spolu

2.184.783,07

2.315.293,51

Neobežný majetok spolu

1.714.773,69

1.869.912,03

Dlhodobý hmotný majetok

1.592.833,63

1.747.971,97

Dlhodobý finančný majetok

121.940,06

121.940,06

Obežný majetok spolu

470.009,38

445.381,48

Krátkodobé pohľadávky

376.044,14

294.268,00

Finančné účty

93.965,24

151.113,48

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

2.184.783,07

2.315.293,51

968.150,80

925.583,77

968.150,80

925.583,77

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
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Záväzky

99.520,49

205.483,32

z toho : SF

13.256,35

15.928,61

960,00

960,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

21.267,13

31.045,99

Dlhodobé záväzky

13.256,35

15.928,61

Krátkodobé záväzky

64.037,01

31.167,26

Rezervy

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

126.381,46
1.117.111,78

1.184.226,42

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Obec k 31.12.20 eviduje preklenovací úver v termíne do 30.11.2021 vo výške 126.381,46 €.
Krátkodobé záväzky vo výške 31.167,26 tvoria:
- Ostatné záväzky vo výške 55,50
- Dodávatelia vo výške 3.801,98
- Iné záväzky vo výške 926,53
- Ostatné záväzky voči zamestnancom vo výške 16.444,80
- Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 7.685,88
- Ostatné priame dane vo výške 2.252,57

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 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách právnickým osobám

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

Arcidiecézna charita Košice-bežné výdavky
Arcidiecézna charita Košice-bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

1.900,360,-

1.900,360,-

0
0

-4-
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Na základe prvej zmluvy s Arcidiecéznou charitou Košice bola poskytnutá dotácia vo výške
1.900,- € na 1 opatrovaného občana s trvalým pobytom v obci Sirník za obdobie od 01.06.201931.12.2020.
Na základe 2. zmluvy s Arcidiecéznou charitou Košice bola poskytnutá dotácia vo výške 360,- €
na 1 občana umiestneného v dennom stacionári vo Vojčiciach na obdobie od 01.01.202031.12.2020.
Zúčtovanie bolo vykonané v súlade s čl. II odst.3 VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce .

9. Finančné zúčtovanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) štátnym fondom
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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

OÚ

Vojnové hroby

66,66

66,66

0

MV SR

Register adries

32,40

32,40

0

MPSVaR
MV SR

Dotácia TSP-COVID-19

1.544,00

1.544,00

0

97.064,00

94.674,00

2.390,00

1.676,00

1.676,00

0

Školstvo
Štatistický úrad

SODB-sčítanie

MŽP
Starostlivosť o ŽP
Environmentálny
fond
Uloženie odpadu

54,44

54,44

0

3.119,13

3.119,13

0

ÚPSVaR

Strava v HN

2.863,20

2.863,20

0

ÚPSVaR

Školské potreby

16,60

16,60

0
16

ÚPSVaR
MV SR

Zamestnanosť projekt „Pracuj,
zmeň svoj život „
COVID-19
Mládežnícky fitness park dotácia
z roku 2019 vo výške 13.500,- €

MF SR
Inpl. agentúra
MPSVaR

TSP,TP

MV SR

Škôlka

MV SR

MOPS

MV SR

55.291,42

32.986,30

22.305,12

16.340,50

16.340,50

0

0,00

7.149,13

6.350,87

29.092,47

29.092,47

0

581,00

581,00

0

48.675,89

48.675,89

0

REGOB

189,09

189,09

0

MV SR

Sociálne znevýhodnené prostredie

200,00

200,00

0

MV SR

Učebnice

828,00

828,00

0

MV SR

Voľby

1.043,37

1.043,37

0

MV SR

Vzdelávacie poukazy
Zlepšovanie podmienok bývaniatechnika

813,00

813,00

0

35.536,79

35.536,79

0

PJ MV SR

a) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Vypracovala:
Klára Krajníková

Predkladá:
Viktor Kalán

V Sirníku 25.mája 2021
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Obecné zastupiteľstvo v Sirníku
Návrh na uznesenie
Zo dňa:
K bodu: Záverečný účet obce Sirník za rok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Sirníku:
a) berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
b) schvaľuje

I.

Záverečný účet obce Sirník za rok 2020 a celoročné hospodárenie obce Sirník za rok 2020
bez výhrad

II.

Financovanie schodku kapitálového rozpočtu v priebehu roka 2020 vo výške 254.983,13
€ z prebytku bežného rozpočtu a zo zostatku finančných operácií .

III.

Schodok rozpočtu za rok 2020
71.913,05 €.

IV.

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 119.404,21 € vrátane salda
finančných operácií ,poníženého o nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené vo
výške 31.045,99 € na tvorbu rezervného fondu vo výške 88.358,22 €.

zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) vo výške

V zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na účel
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní sa z prebytku rozpočtu vylučujú nevyčerpané
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov, ktorých použitie prechádza
do roku 2021 vo výške 31.045,99 € a to konkrétne:
Mládežnícky fitness park
MV SR-škola
ÚPSVaR- projekty

6.350,87,- €
2.390,- €
22.305,12 €
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