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Záverečný účet Obce Súlovce 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.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet obce
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2019 uznesením číslo 15.111.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 11.05.2020 uznesením č. 18.140
- druhá zmena schválená dňa 02.06.2020 uznesením č.19.146
- tretia zmena schválená dňa 20.08.2020 uznesením č. 21.157
- štvrtá zmena schválená dňa 01.10.2020 uznesením č. 23.169
- piata zmena schválená dňa 21.12.2020 uznesením č. 25.191.
Rozpočet obce k 31.12.2020 v eurách:

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

250 002,00

Rozpočet
po zmenách
320 430,00

250 002,00
0,00
0,00

275 148,00
28 684,00
16 598,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

250 002,00

320 430,00

229 801,00
0,00
20 201,00

269 280,00
30 949,00
20 201,00

Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v EUR
Rozpočet na rok 2020
320 430,00

Skutočnosť k 31.12.2020
316 163,13

% plnenia
98,67

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
217 602,00

Skutočnosť k 31.12.2020
217 493,88

% plnenia
99,95

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 167 700,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 167 679,65 EUR, čo predstavuje plnenie
na 100,00 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 49 902,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 49 796,23 EUR,
čo je 99,79% plnenie. Príjmy dane z pozemkov rozpočtované 25 610,00 EUR skutočné príjmy
boli v sume 25 587,29 EUR čo je 99,91% plnenie, dane zo stavieb rozpočtované 8 100,00
skutočné príjmy boli v sume 8 089,93 EUR čo je 99,88 % plnenie. Za komunálne odpady
z rozpočtovaných 15 060,00 EUR bol skutočný príjem 15 526,01 EUR čo je 103,09 %. Daň
za psa z rozpočtovaných 600,00 EUR bol skutočný príjem 593,00 EUR čo je 98,83 %. Daň za
dobývací priestor z rozpočtovaných 532,00 EUR bol skutočný príjem 0,00 EUR čo je 0,00%.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 2 231,77 EUR, za nedoplatky za smeti z minulých
rokov 895,87 EUR, nedoplatky na dani z nehnuteľností bolo inkasovaných 1 267,90 EUR, za
psa 68,00 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
789,72 EUR na daň za psa 59,00 EUR a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad 1 418,31 €. V roku 2020 nebola zinkasovaná daň za dobývací priestor vo výške 531,10
EUR a plnenie bolo 0,00%.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
36 809,00

Skutočnosť k 31.12.2020
34 313,39

% plnenia
93,22

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 36 809,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 34 313,39 EUR
čo je 93,22 % plnenie. Príjmy z prenajatých budov – nájom v Nájomnom bytovom dome
Súlovce č. 231 z rozpočtovaných 26 580,00 € bol príjem 26 576,33 € čo je 99,99 % plnenie.
Nedoplatok za nájomné v nájomnom bytovom dome za rok 2019 z rozpočtovaných 2 017 €
bol príjem 1 630,95 EUR čo je 80,86 % plnenie. Príjem za poplatky 6 106,11 EUR
predstavuje príjem za overovanie v sume 752,65 EUR za potvrdenie REGOP 25,00 EUR.
Poplatky z prenájmu kultúrneho domu vo sume 295,95 EUR, príjem z prenájmu domu
smútku v sume 148,00 €, správne poplatky stavebné 660,00 €, za smetné nádoby v sume
441,00 EUR poplatky za vyhlásenie v sume 109,80 EUR, za hrobové miesta v sume 260,00
4

EUR, za rybárske lístky v sume 174,00 EUR, výrub stromov v sume 30,00 EUR. Z faktúr za
elektriku nájomníkov 1 259,87 EUR, poplatky za MŠ v sume 752,00 EUR. Úroky z účtov vo
výške 0,00 €. Z náhrad poistného plnenia – bytovka v sume 1 040,26 EUR. Príjmy z vratiek
zdravotného poistenia 157,58 EUR.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2020
20 737,00

Skutočnosť k 31.12.2020
19 075,18

% plnenia
91,99

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.

Poskytovateľ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Krajský stavebný úrad Nitra
Krajský úrad ŽP Nitra
MV SR, Okresný úrad TO
Krajský školský úrad Nitra
Krajský úrad CDPK Nitra
Obvodný úrad Topoľčany
ÚPSVaR Topoľčany
ÚPSVaR topoľčany
MV SR, Okresný úrad TO
ÚPSVaR Topoľčany
MV SR
Štatistický úrad SR
Sociálna poisťovňa
Okresný úrad Topoľčany

Suma v EUR
751,85
48,92
19,60
348,00
22,25
169,95
89,07
504,71
613,83
246,00
119,10
2 092,00
9 458,75
4 591,15
19 075,18

Účel
Spoločný stavebný úrad
Starostlivosť o životné prostredie
Register adries
Pre predškolákov
Doprava a miestne komunikácie
Register obyvateľov
Eur. soc. fond – spolufinancovanie ŠR
Eur. soc. fond – spolufinancovanie EU
Voľby
Stravné predškoláci
SNP nafta
Sčítanie SODB
Podpora MŠ - covid
Náklady na testovanie Covid 19

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
28 684,00

Skutočnosť k 31.12.2020
28 683,50

% plnenia
100 %

Textová časť – kapitálové príjmy:
Zo štátneho rozpočtu bola prijatá dotácia na rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej
zbrojnice vo výške 28 488,00 € a predaj pozemku vo výške 195,50 EUR.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2020
16 598,00

Skutočnosť k 31.12.2020
16 597,18

% plnenia
100,00
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Textová časť – príjmové finančné operácie:
Obci bola v roku 2020 poskytnutá návratná finančná výpomoc na základe uznesenia
vlády SR č. 494 z 12.8.2020 v nadväznosti na uznesenie obce Súlovce č. 23.172 zo dňa
01.10.2020 vo výške
9 261,00 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia Covid19. Z rezervného fondu bolo použitých z plánovaných 7 337,00 EUR na rekonštrukciu strechy
na garáži MŠ vo výške 1 560,00 EUR schválené uznesením č. 19.146 zo dňa 2.6.2020,
použitých na úhradu právnych služieb vo výške 5 776,18 EUR schválené uznesením č.
21.157 zo dňa 20.8.2020.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v EUR
Rozpočet na rok 2020
320 430,00

Skutočnosť k 31.12.2020
297 029,86

% plnenia
92,70

Skutočnosť k 31.12.2020
245 882,20

% plnenia
91,31

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2020
269 280,00

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Aktivačná
Splácanie úrokov:
z toho úrokov banke
z toho ŠFRB
Požiarna ochrana
Správa a údržba ciest
Nakladanie s odpadmi
Nájomné byty
Verejná zeleň
Verejné osvetlenie
Kultúra – kultúrny dom, knižnica
Pohrebníctvo
Predškolská výchova
Opatrovateľská služba
Tuzemské a bežné granty
Dotácia na vykrytie výdavkov
Spolu

Rozpočet
99 531,00
00,00
6 115,00
2 465,00
3 650,00
900,00
1 650,00
17 699,00
11 352,00
9 869,00
4 885,00
12 159,00
5 722,00
66 959,00
12 500,00
10 678,00
9 261,00
269 280,00

Skutočnosť
88 135,74
0,00
6 088,74
2 458,35
3 630,39
900,00
920,00
17 567,66
11 032,78
9 267,75
4 020,85
10 856,87
4 475,36
61 830,47
12 374,33
9 150,65
9 261,00
245 882,20

% plnenia
88,55
0,00
99,57
99,73
99,46
100,00
55,76
99,26
97,19
93,91
82,31
89,29
78,21
92,34
98,99
85,70
100,00
91,31

Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 81 278,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 76 260,46
EUR, čo je 93,83 % čerpanie. Príplatky zamestnancov z rozpočtovaných 4 607,00 EUR bolo
skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4 605,94 EUR čo je 99,98 % čerpanie. Odmeny
z rozpočtovaných 14 674,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 12 636,14
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EUR čo je 86,11 % čerpanie. Patria sem odmeny poslancov a pracovníkov na dohody
o vykonaní práce.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 29 521,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 27 445,14
EUR, čo je 92,97 % čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 130 209,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 116 485,06
EUR, čo je 89,46 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary
a služby, dopravné značenie, GP zberný dvor, audit.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 2 876,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 360,72 EUR
čo predstavuje čerpanie 82,08 % ako bežný transfer na spoločný stavebný úrad, REGOP, ŽP,
CD, register adries.
Členské príspevky (ZMOS, TIR, Svornosť a MZT Krnča) z rozpočtovaných 500,00 EUR bolo
skutočne čerpané 258,22 EUR čo predstavuje čerpanie 51,64 %.
Bežné transfery na nemocenské dávky z rozpočtovaných 506,00 EUR bolo čerpané 504,36
EUR čo predstavuje 99,68 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 6 115,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 6 088,74 EUR,
čo predstavuje 99,57 % čerpanie. Z toho splácanie úrokov úver obce z rozpočtovaných 2
465,00 EUR bolo skutočné čerpanie 2 458,35 EUR čo je 99,73 % čerpanie a splácanie úroku
ŠFRB z rozpočtovaných 3 650,00 EUR bolo skutočne čerpané 3 630,39 EUR čo predstavuje
99,46 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2020
30 949,00

Skutočnosť k 31.12.2020
30 948,57

% plnenia
99,99

v tom :
Funkčná klasifikácia
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Nákup krovinorez
Rekonštrukcia strechy MŠ garáž
Spolu

rozpočet
28 633,00
756,00
1 560,00
30 949,00

skutočnosť
28 632,96
755,61
1 560,00
30 948,57

% plnenia
100,00
99,95
100,00
99,99

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2020
20 201,00

Skutočnosť k 31.12.2020
20 199,09

% plnenia
99,99
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Z rozpočtovaných finančných
výdavkov 20 201,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 20 199,09 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
Splátky úveru z rozpočtovaných 2 664,00 EUR bolo skutočne čerpané 2 664,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % a splátka úveru na nákup pozemku z rozpočtovaných 6 672,00 EUR čo
sú tri splátky vo výške 6 672,00 EUR je plnenie 100,00 % .
Z rozpočtovaných 10 865,00 EUR na splátku úveru ŠFRB boli k 31.12.2020 čerpané finančné
prostriedky v výške 10 863,09 EUR čo predstavuje 99,98 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

Skutočnosť k 31.12.2020

270 882,45

z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu

270 882,45

245 882,20

z toho : bežné výdavky obce

245 882,20

Bežný rozpočet

25 000,25
28 683,50

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

28 683,50

Kapitálové výdavky spolu

30 948,57

z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií

30 948,57
-

2 265,07

22 735,18
2 894,37
19 840,81
16 597,18
20 199,09
-3 601,91

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

316 163,13

VÝDAVKY SPOLU

297 029,86

Hospodárenie obce
Úprava vylúčenie FO
Upravené hospodárenie obce

19 133,27
2 894,37
16 238,90

Prebytok rozpočtu v sume 22 735,18 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 sa upravuje o :
nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2
zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume
2 894,37 EUR.
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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 3 601,91 EUR, vysporiadaný z prebytku rozpočtu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020
vo výške 16 238,90 EUR.

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
Prírastok – z prebytku rozpočtu za rok 2019
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z minulých rokov - oprava
Úbytky - použitie rezervného fondu :
rekonštrukcia strechy na sklade pri MŠ
- uznesenie č.19.146 zo dňa 02.06.2020
Úhrada právnych služieb
- uznesenie č. 21.157 zo dňa 20.08.2020
oplotenie MŠ
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
4 653,46
5 145,93

1 560,00

5 776,18

2 463,21

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel 1%
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- poplatky
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
23,50
680,13

627,50
76,13
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020

KZ k 31.12.2020

Majetok spolu

1 557 799,38

2 029 848,22

Neobežný majetok spolu

1 526 116,70

1 986 034,94

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

428,20

Dlhodobý hmotný majetok

1 422 995,36

1 882 485,40

Dlhodobý finančný majetok

103 121,34

103 121,34

Obežný majetok spolu

31 461,03

43 591,63

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

4 810,95

2 990,58

Finančné účty

26 650,08

39 513,25

221,65

221,65

ZS k 1.1.2020

KZ k 31.12.2020

1 557 799,38

1 542 457,30

274 016,74

268 729,63

11 608,81

710,78

597 982,38

596 327,76

1 500,00

1 000,00

z toho :

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
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Dlhodobé záväzky

363 051,67

352 241,21

Krátkodobé záväzky

30 176,20

39 907,04

Bankové úvery a výpomoci

203 254,51

203 179,51

Časové rozlíšenie

685 800,26

677 399,91

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 EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
- zábezpeka byty
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

14 087,61
5 706,71
3 585,58
2 772,20

1 065,00
12 689,94
39 907,04

Počiatočný stav dlhu obce k 1.1.2020 bol 203 254,51 EUR . Konečný stav dlhu k 31.12.2020
činil 203 179,51 EUR.
Obci bola v roku 2020 poskytnutá návratná finančná výpomoc na základe uznesenia vlády SR
č. 494 z 12.8.2020 v nadväznosti na uznesenie obce Súlovce č. 23.172 zo dňa 01.10.2020 vo
výške 9 261,00 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku
dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia Covid- 19.
Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Prima banka
Prima banka
Prima banka
MF SR

Účel

municipálny
kúpa pozemku
ihrisko
komp.covid

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

19 785,00
40 000,00
147 801,51
9 261,00
216 847,51

2 664,00
6 672,00

489,01
470,79
1 498,55

9 336

2 458,35

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

14 457,00
31 660,00
147 801,51
9 261,00
203 179,51

Rok
splatnosti

2026
2025
2020
2027

Zostatky úverov Obce Súlovce k 31.12.2020:
Úver 050330 poskytnutý 2.6.2011, zostatok 14 457,00 EUR, splatnosť 1.6.2026. Úver
300619 poskytnutý 30.08.2019, zostatok 31 660,00 EUR, splatnosť 28.08.2025. Úver 300419
poskytnutý 16.07.2019, zostatok 147 801,51 EUR, splatnosť 15.07.2020. Prijaté návratné
finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé vo výške 9 261,00 EUR zo
začiatkom splácania od roku 2024 v ročných splátkach do roku 2027.
Obec uzatvorila v roku 2016 Zmluvu o úvere na výstavbu nájomného bytového domu. Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti od prvej splátky 30 rokov, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
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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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového rok znížených
o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté
z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe
osobitného predpisu.
Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v
roku 2019:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
254 462,00 EUR
- z toho 60 %
152 677,20 EUR
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
očistené o transféry na prenesený výkon, projekty, spol. úrady
226 314,50 EUR
v zmysle § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách
- z toho 25 %
56 578,63 EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
- úver prijatý na zabezpečenie predfinancovania realizácie
projektu „Rekonštrukcia multifunkčného ihriska „
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB
a úver prijatý na predfinancovanie rekonštrukcie ihriska

203 179,51 EUR
352 165,08 EUR
555 344,59 EUR
352 165,08 EUR
147 801,51 EUR

55 378,00 EUR

Podľa zákona č.583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov môže obec prijať návratné zdroje financovania len ak celková suma
dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí 25 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
ukazovateľ
k 31.12.2020
celková suma dlhu obce
55 378,00 EUR
skutočné bežné príjmy za rok 2019
254 462,00 EUR
% podiel celkovej sumy dlhu na objeme bežných
21,76 %
príjmov roka 2019
% podiel splátok na objeme bežných príjmov roka
11,61 %
2019
Dlh obce na 1 obyvateľa (k 31.12.20120 počet
EUR
obyvateľov 540 )

zákonný limit

60,00 %
25,00 %
102,55
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Podiel celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov roka 2019 bol vo výške 21,76 %,
zákonom povolený limit vo výške 60 % nebol prekročený.
Podiel splátok na objeme bežných príjmov roka 2019 bol vo výške 11,61 %, zákonom
povolený limit – 25,00 % nebol prekročený.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej 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 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 4/2016 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Jednota dôchodcov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

111,54

111,54

0,00

-4-

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva 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 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
Obec nemá zriadené a založené žiadne príspevkové ani rozpočtové organizácie.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

-3-

Okres. úrad Nitra

Pre predškolákov MŠ

348,00

348,00

0,00

Kraj. stavebný

Spoločný stavebný úrad

751,85

751,85

0,00

Krajský úrad ŽP

Starostlivosť o ŽP

48,92

48,92

0,00

Krajský úrad

Doprava a miestne

22,25

22,25

0,00

CDPK Nitra

komunikácie

MF SR

SNP nafta

119,10

119,10

0,00

ÚPSVaR TO

Strava predškoláci

246,00

246,00

0,00

OkÚ Topoľčany

Register obyvateľov

169,95

169,95

0,00

MV SR OÚ TO

Register adries

19,60

19,60

0,00

MF SR

Rekonštrukcia Hasičskej

28 488,00

28 488,00

0,00

úrad Nitra

zbrojnice
ŠÚ SR

SODB

2 092,00

2 092,00

0,00

MV SR, Okresný

voľby

613,83

613,83

0,00

4 591,15

4 591,15

0,00

úrad TO
MVSR OÚ TO

Covid 19

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila 12.12.2016 zmluvu č. 0156-PRB/2016 o poskytnutí dotácie na obstaranie
nájomných bytov vo výške 250 340,00 EUR s poskytovateľom – Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zmluva o úvere č. 400/270/2016 so Štátnym fondom
rozvoja bývania vo výške 375 510,00 EUR zo dňa 8.12.2016. Účel poskytnutia úveru bol na
obstaranie nájomného bytu kúpou prostredníctvom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na
stavbu „Prestavba materskej školy súpisné č. 231 na nájomný bytový dom – Súlovce. Obec
spláca úver ŠFRB a k 31.12.2020 je zostatok úveru 352 165,08 EUR.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec zo svojho rozpočtu neposkytla dotáciu žiadnej inej obci, ani iná obec neposkytla
dotáciu obci Súlovce zo svojho rozpočtu.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC obci neposkytol v roku 2019 žiadnu dotáciu.

12. Hodnotenie plnenia programov obce.
V obci sa neuplatňujú princípy programového rozpočtovania.

13. Záver
Pri spracovaní záverečného účtu obce za rok 2020 sa postupovalo podľa príslušných
ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona o obecnom
zriadení a zákona o účtovníctve. Predložený návrh obsahuje povinné náležitosti predpísané
príslušnými právnymi predpismi a zákonom stanovenú štruktúru záverečného účtu obce.

Vypracovala:

Predkladá:

Bc. Adriána Gabčová Geršiová

Ing. Gabriel Svorad

V Súlovciach dňa 24.05.2020
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
obce Súlovce za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 16 238,90 EUR.
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