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Záverečný účet obce 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 ods. 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. Beţný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2019. uznesením č.7/2019
Rozpočet bol zmenený 4 krát :
prvá zmena schválená dňa 25.02.2020 uznesením č. 6/2020
-Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 - schválené dňa 09.12.2020 UZ 9/2020
-Rozpočtové opatrenie č.1/2020 - starostky – na vedomie OZ dňa 09.12.2020- UZ 9/2020
-Rozpočtové opatrenie č.2/2020 - starostky – na vedomie OZ dňa 09.12.2020- UZ 9/2020

Rozpočet obce k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky
RO
s právnou
subjektivitou
Rozpočtové
hospodárenie obce

552 544

Skutočné
plnenie
príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2020
547 576,78

%
plnenia
príjmov/
%
čerpania
výdavkov
99,10%

475 500
15 000
19 000
8 000

509 038,19
5 000
15 340
23 165,81

504 071,25
4 999,50
15 340,22
23 165,81

99,02%
99,99%
100,00%
100,00%

517 500

552 544

541 172,95

97,94%

167 222
15 000
0
335 278

139 481,07
17 300
0
395 762,93

128 156,78
17 253,24
0
395 762,93

91,88%
99,73%
0,00%
100,00%

0

0

6 403,83

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

517 500
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
552 544

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

547 576,78

99,09%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 552 544 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
547 576,78 EUR, čo predstavuje 99,09% plnenie.
1. Beţné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

509 038,19

504 071,25

99,02%

Z rozpočtovaných beţných príjmov 509 038,19 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
504 071,25 EUR, čo predstavuje 99,02% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
256 231,19

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

256 140,78

99,96%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 241 141,19 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 241 107,44 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,99%.
Obecné zastupiteľstvo neschválilo NFP od štátu na pokrytie výpadku podielových daní vo
výške 13 424€.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 6 909 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6 902,15 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,90 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 901,85 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 1 973,93 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 26,37 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 6 902,15 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 0 EUR.
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2,55 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 430EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 384 EUR čo predstavuje
89,30% plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 7 751EUR bol skutočný príjem 7 747,19 EUR čo predstavuje plnenie na
99,95%.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
9 730

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

6 655,54

68,40%

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 896 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 249,35 EUR, čo je
27,83 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 66 EUR a
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 167 EUR a príjem z z prenajatých
strojov, prístrojov, zariadení techniky a náradia v sume 16,35 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 8 028 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6 354,15 EUR, čo je
79,15 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
805

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

52,04

6,46%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 805 EUR, bol skutočný príjem vo výške 52,04
EUR, čo predstavuje 6,46 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 243 077 EUR bol skutočný príjem vo výške 241 274,93
EUR, čo predstavuje 99,26 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
DPO BA
OÚ – TN MV SR –normatívne
nenormatívne

OÚ TN
Environmentálny fond
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Štatistický úrad

Suma v EUR
1 400
193 497
1 965
1 000
1 272
1 869
1 880
910,48
30,80
141,90
40,84
283,43
21 937,63
12 048
1 416

Účel
Dotácia DHZ ,,C“ kategória
Prenesené ZŠ /mzdy/
Vzdelávanie MŠ
Škola v prírode
Dopravné
Vzdelávacie poukazy
Príspevok na učebnice
Dotácia na voľby NR SR 2020
Dotácia register adries
Dotácia hlásenie pobytu
Dotácia -Ţivotné prostredie
Enviro-príspevok
Udrţanie pracovných .miest
Príspevok na stravu
SOBD 2021
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V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :za I. a II. kolo celoplošného testovania na covid 19 v novembri 2020 a za
ochranné pomôcky a opatrenia I. vlny Covid 19 v I. polroku 2020.
Poskytovateľ

Účel
Celoplošné testovanie Covid 19 I.
a II. kolo
MV SR
170,28
Nákup ochranných pomôcok,
dezinfekcie I. a II. vlna
Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na beţné výdavky a boli pouţité v súlade s ich
účelom.
Suma v EUR
1 412,58

MV SR

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
5 000

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

4 999,50

99,99

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 5 000EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
4 999,50 EUR, čo predstavuje 99,99% plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
DPO BA

Suma v EUR
4 999,50

Účel
Prístavba hasičskej zbrojnice

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
15 340

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

15 340,22

100%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 15 340 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 15 340,22 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Obecné zastupiteľstvo neschválilo návratnú finančnú výpomoc z MF 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.
V roku 2020 boli pouţité :
- Nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 15 000 EUR
- Nevyčerpané prostriedky na dopravné ZŠ v sume 340,22 EUR
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
18 025,45

Skutočnosť k 31.12.2020
18 025,45

% plnenia
100%

Z rozpočtovaných beţných príjmov 18 025,45 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
18 025,45 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou
4 305,60 EUR
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Školská jedáleň - stravné
7 856,69 EUR
-réţia/predaj výrobkov, tovarov a sluţieb/ 5 863,16EUR
Kapitálové príjmy
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
5 140,36

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

5 140,36

100%

V roku 2020 boli pouţité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 0 EUR prostriedky zo školského stravovania
v sume 5 140,36 EUR
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
552 544

Skutočnosť k 31.12.2020
541 172,95

% čerpania
97,94 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 552 544 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 541 172,95 EUR, čo predstavuje 97,94% čerpanie.
1.Beţné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
139 481,07

Skutočnosť k 31.12.2020

128 156,78

% čerpania

91,88%

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 139 481,07 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 128 153,78 EUR, čo predstavuje 91,88 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu
Rozbor významných poloţiek beţného rozpočtu:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 46 600 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
44 683,46 EUR, čo je 95,89 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 16 687 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
16 530,32 EUR, čo je 99,06 % čerpanie.
Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných výdavkov 72 284,07 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
63 499,51 EUR, čo je 87,85 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a sluţby.
Beţné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 3 910 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 3 443,49
EUR, čo predstavuje 88,07 % čerpanie.
1. Kapitálové výdavky
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Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
17 300

Skutočnosť k 31.12.2020
17 253,24

% čerpania
99,73

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 17 300 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 17 253,24 EUR, čo predstavuje 99,73% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Drevený altánok – spevnená plocha s prístreškom,, Príroda najlepšia herňa na svete
Z rozpočtovaných 8 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 8 000,40 EUR, čo
predstavuje 100,01 % čerpanie.
b) Detské ihrisko –na rozvoj športu /Sliezska osada/
Z rozpočtovaných 9 300 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume. 9 252,84 EUR,
čo predstavuje 99,49 % čerpanie.
2. Výdavkové finančné operácie
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň
3. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
395 762,93

Skutočnosť k 31.12.2020
395 762,93

% čerpania
100%

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 395 762,93 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 395 762,93 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Beţné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
09121
199 239,25 EUR
Materská škola
09111
100 712,50 EUR
Školský klub detí
0950
31 014,53 EUR
Školská jedáleň
09601
64 796,65 EUR
09602
Kapitálové výdavky
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné 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
Úprava schodku HČ
Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj
financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích
prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích
prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj
financovania PČ)
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené hospodárenie obce
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522 096,70
504 071,25
18 025,45
523 919,71
128 156,78
395 762,93
-1 823,01
4 999,50
4 999,50
0,00
17 253,24
17 253,24
0,00
-12 253,74
-14 076,75
-6998,42
0,00
-21 075,17
20 480,58

0,00
20 480,58,
547 576,78
541 172,95
6 403,83
-6 998,42
0,00

0,00
-594,59
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Schodok rozpočtu v sume 14 077,45 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 6 998,42 EUR
bol v rozpočtovom roku 2020
vysporiadaný :
- z finančných operácii 20 480,58 EUR
Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na beţné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 406,79 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 39,76 EUR
- okrem preneseného výkonu v oblasti ŢP 283,43 EUR
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na stravu ÚPSVaR v sume 1 083,60 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od MVSR na prístavbu hasičskej
zbrojnice podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 4 999,50
EUR,
c) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde v sume 592,13 EUR
Schodok rozpočtu vo výške 6 340,53 navrhujeme vyrovnať z RF v nasledujúcom období
4. Tvorba a pouţitie peňaţných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O pouţití 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 - pouţitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
0

37 322,52

37 322,52

Peňaţný fond
Obec nevytvára peňaţný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
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Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a pouţitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1 %
Úbytky - stravovanie zamestnancov
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
311,37
368,76
88
592,13

Fond prevádzky, údrţby a opráv
Obec nevytvára fond prevádzky, údrţby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010
Z.z. v z.n.p..
Fond rozvoja bývania
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..
5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobeţný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obeţný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
375 241,18
351 832,90
239 114,37
230 926,06

153 152,27
85 962,10
135 667,51
0
0
46 886,31
0
0
88 781,20
0

144 963,96
85 962,10
120 906,84
0
0
42 865,71
0
107,25
77 933,88
0

0

0

459,30

0

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
375 241,18
351 832,90
260 834,81
249 585,07

260 834,81
40 438,11

249 585,07
43 082,28

29 959,99

35 966,97
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Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

311,37
10 166,75
0
73 968,26

592,13
6 523,18
0
59 165,55

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Druh záväzku
Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
záväzky zo SF
ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

1 389,75
2 937,49
1 802,10
393,84
0
0
0
592,13
0
7 115,31

z toho v lehote
splatnosti

z toho po
lehote
splatnosti

1 389,75
2 937,49
1 802,10
393,84
0
0
0
592,13
0
7 115,31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Obec Dvorec neeviduje vo svojom účtovníctve k 31.12. 2020 ţiadne úvery.
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Dvorec nie je zriaďovateľom ţiadnej 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 neposkytla dotácie ţiadnym právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Dvorec nevykonáva podnikateľskú činnosť. Nevykazuje a nesleduje výnosy a náklady
v samostatnom mimorozpočtovom účtovníctve.

Záverečný účet obce Dvorec za rok 2020

12

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a zaloţeným 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
zaloţeným 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 zaloţeným právnickým osobám
Obec Dvorec má zriadenú Základnú školu ako rozpočtovú organizáciu. Jej hospodárenie
je zahrnuté v rozpočte obce. Iné rozpočtové organizácie ani príspevkové organizácie nemá
zriadené.
b)Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- beţné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-2OÚ TN odb.
školstva

Prenesené kompetencie normatívne

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
Rozdiel
skutočne
(stĺ.3 pouţitých
stĺ.4 )
finančných
prostriedkov
-4-5196 027
193 497
2 530
10 965

7 986

OÚ TN
MV SR BA
MV SR BA

Nenormatívne
ZŠ Dopravné –presun do r.2021
Dotácia na ţivotné prostredie
Register adries
Register obyvateľov

40,84
30,80
141,06

40,84
30,80
141,06

2 979
39,76
0
0
0

MV SR BA

Voľby NR SR 2020

910,48

762,92

147,56

Environfond
ŠÚ SR
MV SR
Úrad práce
soc. vecí a
rodiny
ÚPSVaR
MV SR BA

Príspevok na ŢP
SOBD
Testovanie Covid 19
Udrţanie pracovných miest /vplyv
pandémie COVID 19/

283,42
1 416
1 582,86
21 937,63

0
1416
1 582, 86
21 937,63

283,42
0
0
0

Príspevok na stravu
Prístavba hasičskej zbrojnice

12 048
34 560,18

9 196
0

2852
34 560,18
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Finančné prostriedky
-

finančné prostriedky na financovanie volieb (do NR SR ) vo výške 147,56 € boli
vrátené späť do štátneho rozpočtu ako nevyčerpané finančné prostriedky roku 2020

-

finančné prostriedky na prenesené kompetencie normatívne prostriedky
a nenormatívne prostriedky boli vrátené späť do štátneho rozpočtu v roku 2020

-

na prenesené kompetencie na školstvo dopravné 39,76€ sa presúvajú na financovanie
výdavkov v roku 2021

-

finančné prostriedky z dotácie na nákup potravín (školské stravovanie) vo výške 2 852
€ boli vrátené späť do štátneho rozpočtu ako nevyčerpané finančné prostriedky v roku
2021.

-

finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prístavbu hasičskej zbrojnice (34 560,18 )
sa vyčerpajú v roku 2021

-

finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na príspevok na ţivotné prostredie (283,42)
budú vyčerpané v roku 2021

c)Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec Dvorec neuzatvorila v roku 2020 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d)Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Dvorec v roku 2020 neuzatvorila zmluvu so ţiadnou obcou.
e)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec Dvorec v roku 2020 neuzatvorila zmluvu s VÚC
12.Hodnotenie plnenia programov obce
Obec Dvorec zostavuje viacročný rozpočet bez uplatňovania programu obce na základe
uznesenia obecného zastupiteľstva č. 5/2019 v bode 7. zo dňa 10.12.2019.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za
rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
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