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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 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 prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. 12. 2019 uznesením č. 134/2019. 

Rozpočet bol zmenený sedemkrát: 

- 1. zmena schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 19/2020 dňa 30. 01. 2020 

- 2. zmena schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 36/2020 dňa 04. 03. 2020 

- 3. zmena schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 63/2020 dňa 27. 05. 2020 

- 4. zmena schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 99/2020 dňa 30. 09. 2020 

- 5. zmena schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 115/2020 dňa 18. 11. 2020 

- 6. zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1 starostu dňa 31. 12. 2020 

- 7. zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1 zamestnancom obce dňa 31. 12. 2020 

 

 

Rozpočet obce k 31. 12. 2020  

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 5 144 471,00 6 023 512,00 

z toho:   

Bežné príjmy 3 932 871,00 4 477 935,00 

Kapitálové príjmy 11 000,00 17 700,00 

Finančné príjmy 1 150 500,00 1 477 777,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 50 100,00 50 100,00 

Výdavky celkom 5 143 817,00 5 796 886,00 

z toho:   

Bežné výdavky 2 200 177,00 2 249 425,00 

Kapitálové výdavky 1 858 850,00 2 287 366,00 

Finančné výdavky 140 400,00 140 400,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 944 390,00 1 119 695,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 654,00 226 626,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020  
 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 
Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

6 023 512,00 5 784 534,03 96,03 
 

 

1) Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

4 477 935,00 4 671 534,84 104,32 

 

a) Daňové príjmy 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

3 281 571,00 3 320 178,82 101,18 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 750 191,00 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31. 12. 2020 poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 1 708 303,34 €, čo 

predstavuje plnenie na 97,61 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 359 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 346 766,69 €, čo 

predstavuje plnenie na 96,59 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 67 681,81 €, príjmy dane 

zo stavieb boli v sume 257 193,89 € a príjmy dane z bytov boli v sume 21 890,99 €.  

 

Daň za psa  

Z rozpočtovaných 10 500,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 11 172,89 €, čo 

predstavuje plnenie na 106,41 %. 

 

Daň za predajné automaty  

Z rozpočtovaných 80,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 90,00 €, čo predstavuje 

plnenie na 112,50 %. 

 

Daň za ubytovanie 

Z rozpočtovaných 2 700,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 2 645,25 €, čo 

predstavuje plnenie na 97,97 %. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

Z rozpočtovaných 3 600,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 3 565,58 €, čo 

predstavuje plnenie na 99,04 %. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 255 500,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 255 471,91 €, čo 

predstavuje plnenie na 99,99 %. 

 

Poplatok za rozvoj 

Z rozpočtovaných 900 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 992 163,16 €, čo 

predstavuje plnenie na 110,24 %. 
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b) Nedaňové príjmy 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

284 110,00 228 252,47 80,34 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 59 700,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 44 449,72 €, čo je 74,46 

% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 4 178,99 €, príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 39 270,73 € a príjem z prenajatých zariadení 

v sume 1 000,00 €. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 200 400,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 154 282,13 €, čo je 

76,99 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria správne poplatky, pokuty, príspevky na materskú 

školu, príjem za stravovanie žiakov v materskej škole, platby za energie od nájomcov priestorov, 

poplatky za rôzne služby poskytované obcou. 

 

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 

Z rozpočtovaných 3 010,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 452,09 €, čo je 15,02 % 

plnenie. Patria sem úroky z účtov finančného hospodárenia a termínovaných vkladov. 

 

Iné nedaňové príjmy 

Z rozpočtovaných 21 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 29 068,53 €, čo je 

138,42 % plnenie. Patria sem odvody z hazardných a iných podobných hier, preplatky z ročného 

zúčtovania zdravotného poistenia, preplatky energií. 

 

c) Granty a transfery 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

912 254,00 1 123 103,55 123,11 

 

P. č. Poskytovateľ Suma v € Účel  

1. Okresný úrad Senec 824,40 Register adries 

2. Okresný úrad Senec 1 425,27 Register obyvateľov 

3. Min. dopravy, výst. a RR SR 6 305,31 Stavebný úrad 

4. Okresný úrad Bratislava 879 221,00 Školstvo – prenesené kompetencie  

5. Okresný úrad Bratislava 13 101,00 Vzdelávacie poukazy 

6. Okresný úrad Bratislava 4 500,00 Lyžiarsky kurz 

7. Okresný úrad Bratislava 6 700,00 Škola v prírode 

8. Okresný úrad Bratislava 14 000,00 Učebnice 

9. Okresný úrad Bratislava 10 330,00 Výchova a vzdelávanie v MŠ 

10. Okresný úrad Bratislava 5 283,00 Asistenti učiteľa 

11. Okresný úrad Bratislava 410,31 Ochrana životného prostredia 

12. Min. dopravy, výst.a RR SR 186,58 Pozemné komunikácie 

13. Okresný úrad Senec 2 266,43 Voľby do NR SR 

14. Okresný úrad Senec 5 500,00 Dotácia – testovanie COVID 19 

15. Úrad práce, soc. vecí a rodiny 79 377,60 Dotácia na stravu 

16. Štatistický úrad SR 13 184,00 Dotácia na sčítanie obyv., domov 

17. Ministerstvo hospodárstva SR 3 929,10 Dotácia na nájomné – COVID 19 
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18. Bratislavský samosprávny kraj 1 500,00 Monitoring kvality ovzdušia 

19. Environmentálny fond 8 992,84 Príspevok - environmentálny fond 

20. Úrad práce, sociálnych vecí a r. 63 267,51 Podpora udržania zamestnan. v MŠ 

21. Úrad práce, sociálnych vecí a r. 399,20 Prídavky na deti – osobitný príjemca  

22. Dobrovoľná pož. ochrana SR 1 400,00 Dotácia na vybavenie DHZO 

23. Štátny inštitút odb. vzdelávania 1 000,00 Dotácia – duálne vzdelávanie 

 Spolu 1 123 103,55  

 

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

 

 

2) Kapitálové príjmy 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

17 700,00 32 700,00 184,75 

 

a) Nedaňové príjmy 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

5 000,00 0,00 0,00 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 5 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 

0,00 % plnenie. 

 

b) Granty a transfery 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

12 700,00 32 700,00 257,48 

 

P. č. Poskytovateľ Suma v € Účel  

1. Nadácia Ekopolis 2 700,00 Detské ihrisko – Gazdovská ulica 

2. Ministerstvo vnútra SR 30 000,00 Garáž hasičskej techniky 

 Spolu 32 700,00  

 

 

3) Príjmové finančné operácie 

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1 477 777,00 1 046 283,00 70,80 

 

V roku 2020 bol prijatý úver z VÚB v sume 950 000,00 €, schválený obecným zastupiteľstvom 

dňa 13. 11. 2019 uznesením č. 109/2019, na výstavbu telocvične pri ZŠ Rovinka. Prijatá bola aj 

návratná finančná 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 
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ochorenia COVID-19 v sume94 277,00 € schválená obecným zastupiteľstva dňa 30. 09. 2020 

uznesením č. 98/2020. Prijaté finančné zábezpeky boli v sume 2 006,00 €. 

 

 

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

a) Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

50 100,00 34 016,19 67,90 

 

Patria sem príjmy za poplatky za školné v školskom klube detí, granty, príjmy z dobropisov, 

preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a úroky z účtov finančného hospodárenia. 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 
 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

5 796 886,00 5 181 215,81 89,38 

 

 

1) Bežné výdavky 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

2 249 425,00 2 068 883,10 91,97 

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 

 

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

Z rozpočtovaných výdavkov 793 421,00 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 v sume 

754 799,76 €, čo je 95,13 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného 

úradu, materskej školy, školskej jedálne, zberného dvora a verejnej zelene. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 279 114,00 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 v sume 

245 487,20 €, čo je 87,95 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov 

za zamestnávateľa. 

 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 1 014 790,00 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 v sume 

913 976,97 €, čo je 90,07 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých zložiek obce, ako 

sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary 

a služby. 

 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 152 200,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v sume 

144 166,81 €, čo predstavuje 94,72 % čerpanie. Sú tu zahrnuté najmä dotácie neziskovým 
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organizáciám, dotácia súkromnej materskej škole, dotácia logopedickému centru, členské 

príspevky do združení, príspevky jubilantom, jednorazové sociálne výpomoci, prepravná 

služba. 

 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 9 900,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v sume 

10 452,36 €, čo predstavuje 105,58 % čerpanie. 

 

 

2) Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

2 287 366,00 1 909 124,36 83,46 

 

Položky kapitálového rozpočtu: 

− projektová dokumentácia (hasičská zbrojnica, prístavba jedálne, oprava chodníka, tribúna TJ, 

areál ZŠ) v sume 33 730,84 €, 

− kúpa pozemkov v sume 364 943,00 €, 

− splátka za kúpu Pele klubu v sume 4 800,00 €, 

− kúpa infraštruktúry od developerov v sume 8,00 €, 

− výpočtová technika - server DELL v sume 9 294,80 €, 

− rozšírenie kamerového systému v sume 1 361,92 €, 

− realizácia projektu WiFi4EU v sume 1 632,92 €, 

− nákup vozidla Ford Transit pre DHZO v sume 14 248,00 €, 

− výstavba stojísk Brezová, Slnečnicová, Kvetná, Medená, Jazerná, Agátová ulica, stojisko za 

zdravotným strediskom a pri pošte v sume 17 737,20 €, 

− kúpa sady závaží na traktor v sume 1 800 €, 

− parkovisko pri zdravotnom stredisku, inteligentný priechod, predĺženie chodníka Jazerná ulica 

v sume 15 270,62 €, 

− trativody na dažďovú vodu v sume 4 850,54 €, 

− príspevok na parkovisko pri kostole v sume 33 161,14 €, 

− rekonštrukcia priestorov pre MŠ v kultúrnom dome v sume 5 235,50 €, 

− výstavba telocvične v sume 1 268 618,20 €, 

− stavebný dozor na prístavbe školskej jedálne v sume 1 440,00 €, 

− gastro zariadenie pre školskú jedáleň v sume 5 472,36 €, 

− prístrešky nad vchody kultúrneho domu v sume 912,00 €, 

− výmena osvetľovacej sústavy futbalového ihriska v sume 13 499,28 €, 

− dotácia na výstavbu kostola v sume 30 000,00 €, 

− vybudovanie detských ihrísk (Brezová, Gazdovská, workout) v sume 50 502,40 €, 

− modernizácia verejného osvetlenia v sume 30 605,64 €. 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie 

  

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

140 400,00 133 650,00 95,19 
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Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 140 400,00 € bolo skutočne čerpané 

k 31. 12. 2020 v sume 133 650,00 €, čo predstavuje 95,19 % čerpanie. Na splácanie istiny 

z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie v sume 132 580,00 €. Vrátené finančné zábezpeky boli 

v sume 1 070,00 €. 

 

 

4)  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

 

a) Bežné výdavky 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

1 119 695,00 1 069 558,35 95,52 

 

Sú tu zaradené bežné výdavky rozpočtovej organizácie obce Základná škola, Školská 266, 

Rovinka z toho výdavky na organizačnú zložku: 

Základná škola 891 603,68 € 

Školský klub detí 177 954,67 € 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

Hospodárenie obce  Skutočnosť k 31. 12. 2020 v € 

Bežné príjmy spolu 4 705 551,03 

z toho: bežné príjmy obce 4 671 534,84 

 bežné príjmy RO 34 016,19 

Bežné výdavky spolu 3 138 441,45 

z toho: bežné výdavky obce 2 068 883,10 

 bežné výdavky RO 1 069 558,35 

Bežný rozpočet 1 567 109,58 

Kapitálové príjmy spolu 32 700,00 

z toho: kapitálové príjmy obce  32 700,00 

 kapitálové príjmy RO 0,00 

Kapitálové výdavky spolu 1 909 124,36 

z toho: kapitálové výdavky obce  1 909 124,36 

 kapitálové výdavky RO 0,00 

Kapitálový rozpočet - 1 876 424,36 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 309 314,78 

Úprava schodku - 704 299,22 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 1 013 614,00 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 1 046 283,00 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 133 650,00 

Rozdiel finančných operácií 912 633,00 

PRÍJMY SPOLU 5 784 534,03 

VÝDAVKY SPOLU 5 181 215,81 

Hospodárenie obce  603 318,22 

Úprava schodku - 704 299,22 

Upravené hospodárenie obce - 100 981,00 
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Schodok rozpočtu v sume – 309 314,78 € 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 755 215,04 € bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný:  

- z finančných operácií v sume: 912 633,00 € 

 

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 bežné výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 108 219,14 €, a to na:  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 68 935,22 €,  

- podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 32 923,92 €, 

- zabezpečenie sčítania obyvateľov v sume 6 360,00 €, 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 30 000 €, a to na:  

- výstavbu garáže hasičskej techniky v sume 30 000 €, 

c) nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. 

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 564 899,08 €, 

d) nevyčerpané prostriedky z dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja účelovo určené na 

bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 181,00 €.  

 

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 912 633,00 €, bol použitý na:  

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 309 314,78 € 

 

Nakoľko v roku 2020 nebol zaradený do príjmu prevod prostriedkov z minulých rokov v sume 

208 000 €, príjmové finančné operácie boli o túto sumu nižšie a tým aj rozdiel finančných operácií 

a hospodárenie obce. Z tohto dôvodu vyšlo upravené hospodárenie obce záporné. Po správnosti 

malo byť upravené hospodárenie obce v sume 107 019,00 €. 

 

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

opraveného upraveného hospodárenia obce v sume 107 019,00 €. 

 

 

5) Tvorba a použitie peňažných 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 použití 

rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

   

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2020  175 727,83 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 

 rozpočtový rok  
205 090,33 

 - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

 z podnikateľskej činnosti po zdanení  
0,00 

 - z finančných operácií 0,00 

 - úroky 0,00 

Úbytky - použitie rezervného fondu: 0,00 

 - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2020 380 818,16 
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Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z. n. p. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 3 649,27 

Prírastky - povinný prídel – 1 % 7 467,54 

Úbytky - stravovanie  4 604,50 

 - príspevok pri jubileu (životné, pracovné) 2 300,00 

KZ k 31.12.2020 4 212,31 

 

 

6) Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2020  

 
A K T Í V A  

Názov ZS k 1. 1. 2020 v € KZ k 31. 12. 2020 v € 

Majetok spolu 10 198 963,21 11 882 372,50 
Neobežný majetok spolu 5 416 365,13 6 940 246,03 
z toho:   
Dlhodobý nehmotný majetok 9 600,00 6 720,00 
Dlhodobý hmotný majetok 4 946 984,06 6 473 744,96 
Dlhodobý finančný majetok 459 781,07 459 781,07 
Obežný majetok spolu 4 779 152,18 4 937 774,57 
z toho:   
Zásoby 2 211,83 4 132,21 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 2 001 766,61 1 893 511,67 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  615 148,71 266 268,47 
Finančné účty  2 160 025,03 2 773 862,22 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie 3 445,90 4 351,90 

 

P A S Í V A  

Názov ZS k 1. 1. 2020 v € KZ k 31. 12. 2020 v € 

Vlastné imanie a záväzky spolu 10 198 963,21 11 882 372,50 
Vlastné imanie  6 092 704,24 6 950 640,23 
z toho:   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  6 092 704,24 6 950 640,23 
Záväzky 1 710 711,83 2 485 985,33 
z toho:   
Rezervy  0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 247 381,24 139 400,14 
Dlhodobé záväzky 534 871,06 500 078,92 
Krátkodobé záväzky 167 938,82 174 273,39 
Bankové úvery a výpomoci 760 520,71 1 672 232,88 
Časové rozlíšenie 2 395 547,14 2 445 746,94 
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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 42 628,99 42 548,04 80,95 

- zamestnancom 45 817,75 45 817,75 0,00 

- poisťovniam  29 090,00 29 090,00 0,00 

- daňovému úradu 6 405,72 6 405,72 0,00 

- štátnemu rozpočtu 94 277,00 94 277,00 0,00 

- bankám 1 577 955,88 1 577 955,88 0,00 

- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky 

z toho: 

- preddavky na stravné v ŠJ 

- nespotrebovaná dotácia na ERASMUS 

- rôzne záväzky 

- záväzky zo sociálneho fondu 

- prijaté preddavky na rekonštrukciu zdrav. strediska 

- splácanie verejného osvetlenia 

- splácanie výstavby Pele klubu 

- zábezpeky na nájomné 

550 409,85 

 

6 987,40 

41 814,82 

1 528,71 

4 685,40 

103 620,25 

295 992,37 

87 200,00 

8 580,90 

550 409,85 

 

6 987,40 

41 814,82 

1 528,71 

4 685,40 

103 620,25 

295 992,37 

87 200,00 

8 580,90 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2020 2 346 585,19 2 346 504,24 80,95 

 

Stav úverov k 31. 12. 2020 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutéh

o úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2020 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2020 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 
splatnosti 

 

VÚB, a.s. výstavba ZŠ 900 000,00 93 000,00  7 124,80 667 518,17 2028 

VÚB, a.s. výstavba telocvične 950 000,00 39 580,00 2 080,56 910 437,71 2030 

MF SR 
výstavba telocvične, 

vybavenie výdajne v ZŠ 
94 277,00 0,00 0,00 94 277,00 2027 

 

Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere na výstavbu modulovej základnej školy. Úver je 

dlhodobý s dobou splatnosti do roku 2028, splátky istiny a úrokov sú mesačné. V roku 2020 bola 

uzatvorená Zmluva o termínovanom úvere na financovanie výstavby telocvične pre ZŠ. Úver je 

dlhodobý s dobou splatnosti do roku 2030, splátky istiny a úrokov sú mesačné. Prijatá bola aj 

návratná finančná 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 sume94 277,00 € schválená obecným zastupiteľstva dňa 30. 09. 2020 

uznesením č. 98/2020. 

 

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. 
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a) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a): 
Text Suma v € 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:   

- skutočné bežné príjmy obce  3 944 623,72 

- skutočné bežné príjmy RO  105 252,74 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 4 049 876,46 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:   

- zostatok istiny z bankových úverov 1 577 955,88 

- zostatok istiny z pôžičiek 0,00 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 94 277,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 0,00 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 1 672 232,88 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:  

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 0,00 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 0,00 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020 1 672 232,88 

 

Zostatok istiny k 31.12.2020 
Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019 

§ 17 ods. 6 písm. a) 

 

1 672 232,88 4 049 876,46 41,29 % 

 

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 € 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:   

- skutočné bežné príjmy obce  3 944 623,72 

- skutočné bežné príjmy RO  105 252,74 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 4 049 876,46 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 751 015,16 

- dotácie zo ŠR 61 580,40 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín 0,00 

- účelovo určené peňažné dary 100,00 

- dotácie zo zahraničia 0,00 

- dotácie z eurofondov 65 574,80 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019 878 270,36 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019* 3 171 606,10 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31. 12. 2020 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821005 132 580,00 

- 651002 9 205,36 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** 141 785,36 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2020** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2019* 

§ 17 ods. 6 písm. b) 

141 785,36 3 171 606,10 4,47 % 

 

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

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec v roku 2020 nemala zriadenú príspevkovú organizáciu. 
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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 s VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce Rovinka a jeho Dodatku č. 1 nasledovným subjektom: 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie: uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

TJ Rovinka - bežné výdavky 30 000,00 30 000,00 0,00 

Slov. rybársky zväz, MO – bežné výdavky 5 000,00 5 000,00 0,00 

PS AgroLovec – bežné výdavky 1 000,00 1 000,00 0,00 

TTC – bežné výdavky 993,81 993,81 0,00 

Tri2fly – bežné výdavky 3 000,00 3 000,00 0,00 

Rím. kat. cirkev, farnosť D. Lužná – 

kapitálové výdavky 

30 000,00 30 000,00 0,00 

Karate klub – bežné výdavky 7 000,00 7 000,00 0,00 

Cirkevný zbor Evanjel. Cirkvi, D. Lužná – 

bežné výdavky 

665,00 665,00 0,00 

 

K 31. 12. 2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 5/2016 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka a jeho Dodatku č. 1. 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nevykonávala v roku 2020 podnikateľskú činnosť. 

 

 

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 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. 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 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Základná škola, Školská 

266, Rovinka 
179 117,60 177 954,67 1 162,93 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 
 

Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Základná škola, Školská 

266, Rovinka 
930 174,00 861 238,78 68 935,22 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 
 

Právnická osoba 
Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

 0,00 0,00 0,00 

Obec v roku 2020 nemala založenú právnickú osobu. 

 

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 

(3 - 4) 

 

 

 

- 5 - 

Okresný úrad Senec Register adries 824,40 824,40 0,00 

Okresný úrad Senec Register obyvateľov 1 425,27 1 425,27 0,00 

Min. dop., výst. a RR SR Stavebný úrad 6 305,31 6 305,31 0,00 

Okresný úrad Bratislava Školstvo – prenesené kompetencie  879 221,00 810 285,78 68 935,22 

Okresný úrad Bratislava Vzdelávacie poukazy 13 101,00 13 101,00 0,00 

Okresný úrad Bratislava Lyžiarsky kurz 4 500,00 4 050,00 450,00 

Okresný úrad Bratislava Škola v prírode 6 700,00 1 000,00 5 700,00 

Okresný úrad Bratislava Učebnice 1. - 5. ročník 11 792,00 11 792,00 0,00 

Okresný úrad Bratislava Učebnice 6. - 9. ročník 2 208,00 2 208,00 0,00 

Okresný úrad Bratislava Asistenti učiteľa 5 283,00 4 064,00 1 219,00 

Okresný úrad Bratislava Výchova a vzdelávanie v MŠ 10 330,00 10 330,00 0,00 

Okresný úrad Bratislava Ochrana životného prostredia 410,31 410,31 0,00 

Min. dop., výst. a RR SR Pozemné komunikácie 186,58 186,58 0,00 

Okresný úrad Senec Voľby - NR SR 2 266,43 2 266,43 0,00 

Okresný úrad Senec Celoštátne testovanie – COVID 19 5 500,00 5 500,00 0,00 

Štatistický úrad SR Sčítanie obyvateľ., domov a bytov 13 184,00 6 824,00 6 360,00 

Minister. hospodárstva SR Dotácia na nájomné 3 929,10 3 929,10 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Dotácia – garáž hasičskej techniky 30 000,00 0,00 30 000,00 

Úrad vlády SR Dotácia – detské ihrisko Brezová 8 000,00 8 000,00 0,00 

ÚPSVaR Dotácia na stravu 79 377,60 46 453,68 32 923,92 

ÚPSVaR Prídavky na deti 399,20 399,20 0,00 

Ministerstvo financií SR Dotácia na výstavbu telocvične 200 000,00 200 000,00 0,00 
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 
Poskytovateľ 

 

 

 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu  

 

 

 

- 2 - 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 4 - 

Rozdiel 

(3 - 4) 

 

 

- 5 - 

Environmentálny fond rozvoj odpadového hospodárstva 8 992,84 8 992,84 0,00 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec v roku 2020 nevstúpila do finančného vzťahu s rozpočtom inej obce. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
Poskytovateľ 

 

 

 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu  

 

 

 

- 2 - 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 4 - 

Rozdiel 

(3 - 4) 

 

 

- 5 - 

Bratislavský 

samosprávny kraj 
Monitoring kvality ovzdušia 1 500,00 

 

319,00 

 

 

1 181,00 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu 
 

Príloha č. 1 Záverečného účtu 


