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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 12. 12. 2019 uznesením č.
134/9/2019 ako vyrovnaný.
Rozpočet bol v priebehu roka 2020 upravovaný trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 20. 02. 2020 uznesením č. 158/10/2020
- druhá zmena schválená dňa 30. 06. 2020 uznesením č. 202/13/2020
- tretia zmena schválená dňa 20. 11. 2020 uznesením č. 230/15/2020

Rozpočet obce k 31.12.2020

Text
Bežné príjmy obce
Bežné príjmy ZŠ
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY
Bežné výdavky obce
Bežné výdavky ZŠ
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy obce
Kapitálové príjmy ZŠ
SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Kapitálové výdavky obce
Kapitálové výdavky ZŠ
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Kapitálový rozpočet
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy finančných operácií obce a ZŠ
Výdavky finančných operácií obce a ZŠ
Rozpočet finančných operácií
Rozpočtové hospodárenie
: z toho hospodárenie ŠJ(MŠ)
Rozpočtové hospodárenie bez ŠJ(MŠ)

Skutočné plnenie
Schválený
Rozpočet po
príjmov/
rozpočet
poslednej
čerpanie výdavkov
2020
zmene 2020
k 31.12.2020
1 253 617,00 1 291 656,00
1 318 448,55
29 612,63
0,00
0,00
1 253 617,00 1 291 656,00
1 348 061,18
527 001,47
547 911,00
551 286,00
761 924,81
679 386,00
731 154,00
1 227 297,00 1 282 440,00
1 288 926,28
59 134,90
26 320,00
9 216,00
0,00
50 000,00
51 820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
51 820,00
59 000,00
167 260,00
61 950,50
0,00
0,00
0,00
59 000,00
167 260,00
61 950,50
- 10 130,50
- 59 000,00 - 117 260,00
- 32 680,00 - 108 044,00
49 004,40
76 895,62
48 000,00
123 364,00
15 320,00
15 320,00
15 320,36
61 575,26
32 680,00
108 044,00
0,00
0,00
110 579,66
130,79
110 448,87

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov
102,07 %
0,00 %
104,37
95,59 %
104,21 %
100,51 %
103,64 %
103,64 %
37,04 %
37,04 %

62,33 %
100,00 %
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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 (bez
ŠJ)
1 465 020,00

Skutočnosť k 31.12.2020
(bez ŠJ)

% plnenia

1 440 119,03

98,30 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov (bez ŠJ) 1 465 020,00 EUR bol skutočný príjem (bez
ŠJ) k 31.12.2020 v sume 1 440 119,03 EUR, čo predstavuje 98,30% plnenie.
a) Bežné príjmy obce a rozpočtovej organizácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene (bez
ŠJ)
1 291 656,00

Skutočnosť k 31.12.2020
(bez ŠJ)

% plnenia

1 312 667,03

101,63 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov (bez ŠJ) 1 291 656,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 1 312 667,03 EUR, čo predstavuje 101,63% plnenie.
a1) daňové príjmy obce:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
531 332,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

549 727,96

103,46 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 501 432,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 517 558,38 EUR, čo predstavuje
plnenie na 103,22 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 12 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 13 768,54 EUR,
čo predstavuje plnenie na 114,74 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 304,53 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 6 459,03 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 4,98
EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 740,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 123,33 %.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 20,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 6,67 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 17 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 17 641,04 EUR,
čo predstavuje plnenie na 103,77 %.
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a2) nedaňové príjmy obce:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
(bez ŠJ)
65 762,00

Skutočnosť k 31.12.2020
(bez ŠJ)

% plnenia

66 923,98

101,77 %

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 31 260,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 31 120,18 EUR,
čo je 99,55% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 31 063,27 EUR, príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume
56,91 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 437,00 EUR, čo
je 162,47% plnenie.
Iné poplatky a platby:
Z rozpočtovaných 33 002,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 33 366,80 EUR,
čo je 101,11% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z predaja výrobkov a služieb, za
hlásenie v rozhlase, stočné a vodné, cintorínsky poplatok, poplatky za reklamu, plyn
a elektrickú energiu, za upratovanie a za predaj vriec na odpad. V tejto kapitole sú aj poplatky
za MŠ a ŠKD a poplatky za stravné (réžia a SF) a poplatky z predaja prebytočného
hnuteľného majetku (Avia, traktor, autobusová zastávka).
a3) iné nedaňové príjmy obce:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
5 000,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

6 451,68

129,03 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 000,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
6 451,68 EUR, čo predstavuje 129,03% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z vratiek
a dobropisov.
a4) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných transferov 689 562,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 689 563,41
EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.
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Poskytovateľ transferu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-272 009,41

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-371 695,31

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

1 207,99
410,19
26,00
1 333,00
165,40
17 821,76
14 360,23
215,80
735,60
23 907,60
3 000,00
2 329,82
2 388,00
1 621,45
2 486,57

1 207,99
410,19
26,00
1 333,00
165,40
17 821,76
14 360,23
215,80
735,60
23 907,60
3 000,00
2 329,82
2 073,90
1 621,45
2 486,57

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
314,10
0,00
0,00

Základná škola Kračúnovce (RO):

617 554,00

617 554,00

0,00

Transfer – ZŠ – BT – normatívne prostriedky
Transfer – ZŠ – sociálne znevýhodnené prostredie
Transfer – ZŠ – dopravné
Transfer - ZŠ - škola v prírode
Transfer - ZŠ - lyžiarsky kurz
Transfer - ZŠ - vzdelávacie poukazy
Transfer - ZŠ – učebnice
Transfer – ZŠ – asistenti

556 332,00
1 000,00
12 143,00
3 900,00
3 750,00
8 717,00
7 328,00
24 384,00

556 332,00
1 000,00
12 143,00
3 900,00
3 750,00
8 717,00
7 328,00
24 384,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SPOLU Obec + Základná škola

689 563,41

689 249,31

314,10

Obec:
Transfer – VOĽBY do NR SR
Transfer - REGOB
Transfer - Register adries
Transfer - MŠ- predškolská výchova
Transfer - § 52a
Transfer – § 54
Príspevok – podpora udržania zamestnanosti MŠ
Transfer – školské pomôcky HN
Transfer – stravné - predškoláci
Transfer – stravné – ZŠ
Dotácia DPO SR
Dotácia z Environmentálneho fondu –triedenie odpadu
Dotácia - Sčítanie domov a bytov
Dotácia – MV SR – COVID - 19
Dotácia – MV SR – protipovodňové záchranné práce

314,10

Prijaté transfery a dotácie boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
Nevyčerpaných 314,10 EUR predstavuje dotácia na sčítanie domov a bytov, ktorá bola
vyčerpaná do konca februára 2021 na dohody a odvody súvisiace so sčítaním domov a bytov.
b1) Kapitálové príjmy obce:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
50 000,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

51 820,00

103,64 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 50 000,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
51 820,00 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.
Uvedený príjem predstavuje:
- príjem kapitálového transferu OU - PO vo výške 50 000,00 EUR na odstránenie havarijnej
situácie kotolne Základnej školy. Dotáciu je možné použiť na určený účel do konca roka
2022.
- príjem z predaja pozemkov vo výške 1 820,00 EUR.
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b2) Kapitálové príjmy rozpočtovej organizácie – Základná škola:
Základná škola v roku 2020 neeviduje žiadne kapitálové príjmy.
c1) Príjmové finančné operácie obce:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
(bez ŠJ)
123 364,00

Skutočnosť k 31.12.2020
(bez ŠJ)

% plnenia

75 632,00

61,31 %

Uvedené príjmové finančné operácie predstavujú:
• použitie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z roku 2019 na odstránenie
havarijného stavu Základnej školy vo výške 35 000,00 EUR. Na uvedený účel sa použilo
34 719,53 EUR a nespotrebovaných 280,47 EUR sa vrátilo do štátneho rozpočtu.
• vrátenie nespotrebovanej dotácie na stravovanie predškolákov, žiakov 1. – 4. ročníka a
HN z roku 2019 vo výške 6 864,00 EUR
• čerpanie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 33 768,00 EUR na:
- obstaranie traktora SOLIS vo výške 14 940,00 EUR
- obstaranie traktorového závesu, prívesu, zhrňovacej radlice, rozmetadla vo výške
9 380,00 EUR
- obstaranie požiarnej striekačky vo výške 8 448,00 EUR
- na ročnú splátku na kúpu pozemku od p. Kolesára vo výške 1 000,00 EUR
c2) Príjmové finančné operácie rozpočtovej organizácie – Základná škola:
Základná škola v roku 2020 neeviduje žiadne príjmové finančné operácie v rámci hlavného
hospodárenia.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene (bez
ŠJ)
1 465 020,00

Skutočnosť k 31.12.2020
(bez ŠJ)

% čerpania

1 329 670,16

90,76 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 465 020,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 1 329 670,16 EUR, čo predstavuje 90,76% čerpanie.
a1) Bežné výdavky obce
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene (bez
ŠJ)
551 286,00

Skutočnosť k 31.12.2020
(bez ŠJ)

% čerpania

521 350,74

94,57 %
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 551 286,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 521 350,74 EUR, čo predstavuje 94,57% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
610 (41) - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 139 075,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
124 904,04 EUR, čo je 89,81% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
Materskej školy a jej školskej jedálne a mzdy pracovníkov v rámci projektu §54 hradené
z rozpočtu obce.
620 (41) - Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 56 365,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
47 778,91 EUR, čo je 84,77% čerpanie. Patria sem odvody za pracovníkov OcÚ, Materskej
školy a jej školskej jedálne.
630 (41) - Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 202 821,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
199 590,82 EUR, čo je 98,41% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné
za nájom, služby Spoločného obecného úradu a ostatné tovary a služby a tiež sa jedná
o prevádzkové výdavky Materskej školy a jej školskej jedálne.
V tejto kapitole sú aj niektoré výdavky ZŠ a jej školskej jedálne a Školského klubu detí, ktoré
obec uhradila priamo z obecného účtu, v opačnom prípade by sa jednalo o originálne
kompetencie, ktoré by obec previedla škole na úhradu daných výdavkov.
630 (45) - Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 2 329,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
2 329,82 EUR, čo je 100,04% čerpanie. Jedná sa o služby triedenia komunálneho odpadu
refundované dotáciou z Environmentálneho fondu.
640 (41) – Členské príspevky a nemocenské dávky
Z rozpočtovaných výdavkov 35 450,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
31 814,66 EUR, čo je 89,75% čerpanie. Ide o členské príspevky ZMOS, RVC, ZMOD, MAS
Topoľa a príspevky TJ, DHZ, kultúre, cirkvám a dôchodcom. V tejto kapitole sú aj príspevky
na nemocenské dávky. Je tu zahrnutá aj dotácia mestu Prešov vo výške 1 230,00 EUR na
odstránenie škôd spôsobených požiarom bytového domu na ulici Mukačevská a finančná
spoluúčasť mestu Giraltovce v rámci projektu – cyklochodník vo výške 2 150,00 EUR.
650 (41) - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami
a návratnými finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 3 703,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
3 703,00 EUR, čo predstavuje 100,00% čerpanie. Jedná sa o splácanie úrokov z úveru zo
ŠFRB.
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6 (111, 1AC1, 1AC2, 131J) - Čerpanie bežných transferov
Z rozpočtovaných výdavkov 111 543,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
111 229,49 EUR, čo predstavuje 99,72% čerpanie. Nevyčerpaných 2 286,42 EUR
predstavuje dotácia na sčítanie domov a bytov vo výške 314,10 EUR, ktorá bola vyčerpaná do
konca februára 2021 na dohody a odvody súvisiace so sčítaním domov a bytov.
a2) Bežné výdavky rozpočtovej organizácie – Základná škola
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene (bez
ŠJ)
731 154,00

Skutočnosť k 31.12.2020
(bez ŠJ)

% čerpania

731 048,56

99,99 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 731 154,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 731 048,56 EUR, čo predstavuje 99,99% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
PRENESENÉ KOMPETENCIE - rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
610 (111) - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 395 737,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
395 736,18 EUR, čo je 100,00% čerpanie.
620 (111) - Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 127 613,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
127 612,59 EUR, čo je 100,00% čerpanie.
630 (111) - Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 81 098,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
81 098,84 EUR, čo je 100,00% čerpanie.
640 (111) – Členské príspevky a nemocenské dávky, odchodné, dopravné žiakov
Z rozpočtovaných výdavkov 13 106,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
13 106,39 EUR, čo je 100,00% čerpanie.
ORIGINÁLNE KOMPETENCIE – ŠJ, ŠKD:
Z rozpočtovaných výdavkov 113 600,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
113 494,56 EUR, čo je 99,91% čerpanie.
b1) Kapitálové výdavky obce
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
167 260,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

61 950,50

37,04 %
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 167 260,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 61 950,50 EUR, čo predstavuje 37,04% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Obstaranie traktora SOLIS
Z rozpočtovaných 14 940,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 14 940,00
EUR, čo predstavuje 100,00% čerpanie.
b) Obstaranie traktorového závesu, radlice, prívesu, rozmetadla
Z rozpočtovaných 9 300,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 9 380,00
EUR, čo predstavuje 100,86% čerpanie.
c) Obstaranie striekačky
Z rozpočtovaných 8 260,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 8 448,00
EUR, čo predstavuje 102,28% čerpanie.
d) Rekonštrukciu priestorov OcÚ
Z rozpočtovaných 25 760,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 25 181,50
EUR, čo predstavuje 97,75% čerpanie.
e) Rekonštrukciu kotolne ZŠ
Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 3 000,00
EUR, čo predstavuje 100,00% čerpanie.
f) Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 001,00
EUR, čo predstavuje 100,10% čerpanie.
g) Rozpočtované účelovo určené prostriedky
Z rozpočtovaných 105 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR,
čo predstavuje 0,00% čerpanie. Jedna sa o nasledujúce rozpočtované prostriedky:
- rekonštrukcia MK – dotácia MF SR vo výške 40 000,00 EUR, možno vyčerpať do r. 2021
- protipovodňové opatrenia – dotácia MF SR vo výške 8 000,00, možno vyčerpať do r. 2021
- havarijná situácia kotolne ZŠ – dotácia vo výške 50 000,00 bola vyčerpaná v roku 2021
- rekonštrukcia a modernizácia vo výške 7 000,00 EUR
b2) Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie – Základná škola
Základná škola v roku 2020 neeviduje žiadne kapitálové výdavky.
c1) Výdavkové finančné operácie obce
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
15 320,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

15 320,36

100,00 %
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Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 15 320,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 15 320,36 EUR, čo predstavuje 100,00% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie istiny z úveru zo ŠFRB.
c2) Výdavkové finančné operácie rozpočtovej organizácie – Základná škola
Základná škola v roku 2020 neeviduje žiadne výdavkové finančné operácie.
4. PREBYTOK/SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

Text

Skutočnosť
2020
(bez ŠJ)

Bežné príjmy spolu

1 312 667,03

z toho: bežné príjmy – obec

1 312 667,03

bežné príjmy – ZŠ
Bežné výdavky spolu
z toho: bežné výdavky – obec
bežné výdavky – ZŠ

0,00
1 252 399,30
521 350,74
731 048,56

Výsledok hospodárenia bežný

60 267,73

Kapitálové prímy spolu

51 820,00

z toho: kapitálové príjmy – obec

51 820,00

kapitálové príjmy – ZŠ

0,00

Kapitálové výdavky spolu

61 950,50

z toho: kapitálové výdavky – obec

61 950,50

kapitálové výdavky – ZŠ
Výsledok hospodárenia kapitálový
Výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia
Úprava prebytku - čerpané účelové prostriedky z roku 2019 na BV (riešenie havarijného stavu ZŠ)
- vrátené účelové prostriedky z roku 2019 na BV nespotrebované (riešenie havarijného stavu ZŠ)

0,00
- 10 130,50
50 137,23
+ 34 719,53
+ 280,47

- vrátené účelové prostriedky z roku 2019 na BV (vratka nespotrebovanej dotácie – stravné MŠ,ZŠ)

+ 6 864,00

- nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2019 na KV (rekonštrukcia MK)

- 40 000,00

- nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2019 na KV (protipovodňové opatrenia)
- nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2020 na KV (havarijná situácia kotolne ZŠ)
- nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2020 na BV (sčítanie domov a bytov)

- 8 000,00
- 50 000,00
- 314,10

Upravený výsledok bežného a kapitálového hospodárenia

- 6 312,87

Príjmy finančných operácií obce s výnimkou cudzích prostriedkov (= čerpanie z rezervného fondu)

33 768,00

Výdavky finančných operácií obce s výnimkou cudzích prostriedkov (= splátky úveru)

15 320,36

Výsledok hospodárenia finančných operácií

18 447,64

Upravený výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií

12 134,77

PRÍJMY SPOLU

1 440 119,03

VÝDAVKY SPOLU

1 329 670,16

Hospodárenie obce

110 448,87

Úprava prebytku (o nevyčerpané účelové prostriedky: 40 000,00 + 8 000,00 + 50 000,00 + 314,10)

- 98 314,10

Upravené hospodárenie obce vrátane finančných operácií

12 134,77
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Obec Kračúnovce vykázala za rok 2020 VH z bežného a kapitálového hospodárenia ako
prebytok v sume 50 137,23 €. Uvedený prebytok 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:
a) použitie účelovo určených prostriedkov z roku 2019 z Ministerstva školstva na bežné
výdavky na odstránenie havarijného stavu Základnej školy vo výške 35 000,00 EUR. Na
uvedený účel sa použilo 34 719,53 EUR a nespotrebovaných 280,47 EUR sa vrátilo do
štátneho rozpočtu
b) vrátenú účelovo určenú dotáciu na školské stravovanie predškolákov a žiakov ZŠ (1-4)
prijatú v roku 2019 vo výške 6 864,00 EUR, nespotrebovaná dotácia bola vrátená v januári
2020
c) nevyčerpané účelovo určené prostriedky z MF SR na kapitálové výdavky prijaté v roku
2019 vo výške 40 000,00 EUR na rekonštrukciu miestnej komunikácie. Dotáciu je možné
použiť na určený účel do konca roka 2021
d) nevyčerpané účelovo určené prostriedky z MF SR na kapitálové výdavky prijaté v roku
2019 vo výške 8 000,00 EUR na protipovodňové opatrenia – výstavba záchytných mreží
kanalizačných priepustov, vydláždenie záchytných kanálov v rizikových úsekoch.
Dotáciu je možné použiť na určený účel do konca roka 2021
e) nevyčerpané účelovo určené prostriedky z Ministerstva školstva na kapitálové
výdavky prijaté v roku 2020 vo výške 50 000,00 EUR na riešenie havarijných situácií
kotolne ZŠ. Dotáciu je možné použiť na určený účel do roku 2022
f) nevyčerpané účelovo určené prostriedky na bežné výdavky prijaté v roku 2020 vo výške
2 388,00 EUR. Obec z uvedenej dotácie k 31.12.2020 vyčerpala 2 073,90 EUR.
Nevyčerpaných 314,10 EUR bolo vyčerpaných do konca februára 2021 na dohody a odvody
súvisiace so sčítaním domov a bytov.
Na základe vyššie uvedených skutočností obec Kračúnovce vykázala po úprave prebytku
schodok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 6 312,87 EUR.
Výška schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID – 19.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto schodku vylučujú v prípade obce Kračúnovce:
- nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné
a réžiu podľa ustanovenia § 140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schodok vo výške 6 312,87 € je už po
vylúčení týchto prostriedkov.
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5. FINANČNÉ OPERÁCIE A STAV NA BANKOVÝH ÚČTOCH K 31. 12. 2020
Príjmy finančných operácií
76 895,62 €
- účelové čerpanie prostriedkov z roku 2019
35 000,00 €
- vratka nespotrebovanej dotácie (stravné 2019) 6 864,00 €
- prevod prostriedkov z RF
35 031,62 €
Výdavky finančných operácií
15 320,36 €
z toho: - splátka úveru zo ŠFRB
15 320,36 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Výsledok finančných operácií
61 575,26 €
Po započítaní finančných operácií, ktoré sa nezahŕňajú do prebytku hospodárenia, ale
ovplyvňujú pohyb a stav peňažných prostriedkov obce je zostatok na bežných bankových
účtoch k 31.12.2020 nasledovný:

P.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Názov účtu
VÚB - OcÚ
VÚB-ŠKOLA MŠ
PRIMA
VÚB (271...) - RF
VÚB (272...) - FO
PRIMA – FO – staré byty
VÚB (Nový účet)
SPOLU OcU
DEPOZIT
SPOLU
Účet ZŠ
SPOLU (OcÚ +ZŠ)
Účet -MŠ ŠJ
SPLOLU OcÚ (s depozit., bez ŠJ)
SPOLU OcÚ (s depozit., so ŠJ)

Číslo účtu
2625-522/0200
1640908353/0200
3600064001/5600
2718579057/0200
2723884654/0200
3600066007/5600
3979944651
3600061003/5600

1676276351/0200

Zostatok k
31. 12. 2019 €
13 640,37
350,56
231 702,14
38 287,13
8 667,86
0,00
4,42
292 652,48
68 007,19
360 659,67
1,62
360 661,29
552,92
360 659,67
361 212,59

Zostatok k
31. 12. 2020 €
16 962,19
519,00
256 060,99
44 605,18
8 928,99
354,78
29,84
327 460,97
63 493,25
390 954,22
8,38
390 962,60
683,71
390 954,22
391 637,93
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6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12. 2020

č. r.
A

B

€

TEXT
Aktíva (A + B + C)
v tom: neobežný majetok
z toho: stavby
pozemky
stroje, prístroje
DDHM
nedokončené
investície
akcie VVS
Obežný majetok
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Ceniny
Bankové účty
Zúčtovanie zostatku ZŠ (355)

č. r.

3 710 577,58
3 294 253,49 A
2 922 157,75 B
63 784,38
39 694,59
5 492,00
43 639,30
219 485,47
414 812,69
273,22
22 838,56
54,60
391 637,93
8,38

€

Text
Vlastné imanie (pasíva A + B + C)
v tom: vlastné imanie
Záväzky
v tom: dlhodobé záväzky
z toho: účet 479 – ŠFRB

krátkodobé záväzky
z toho: účet 379 – ŠFRB
dodávatelia
mzdy + odvody za
12/2020 (325)
daň (342)
preddavky (ŠJ)
iné záväzky (379)
zamestnanci (331)
SP a ZP (336)
Zúčtovanie medzi subjektami
VS (357)

C

Náklady budúcich období

1 511,40 C

Výnosy budúcich období

3 710 577,58
958 355,78
589 321,47
341 429,43
341 429,43

149 577,94
15 476,45
41 225,58
63 493,25
3 281,51
337,07
217,21
17 730,22
7 816,65

98 314,10
2 162 900,33

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
- ŠFRB
- ostatné záväzky a prijaté preddavky (325
+ 324)
- nespotrebované účelové dotácie
- ostatné záväzky (379)
Záväzky spolu k 31.12.2020
Vylúčenie zo záväzkov:
- nespotrebované účelové dotácie
Upravené záväzky k 31.12.2020 (FIN 6-04)

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

41 225,58
17 730,22
7 816,65
3 281,51
356 905,88

41 225,58
17 730,22
7 816,65
3 281,51
356 905,88

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

63 830,32

63 830,32

98 314,10
217,21
589 321,47

98 314,10
217,21
589 321,47

0,00
0,00
0,00

98 314,10
491 007,37

98 314,10
491 007,37

0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2020

Obec neeviduje k 31.12.2020 záväzok z titulu návratných bankových úverov, iných
finančných výpomoci a pôžičiek.
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Prehľad o stave záväzku voči ŠFRB k 31.12.2020
Obec eviduje záväzok z titulu úveru zo ŠFRB:
- čerpanie úveru zo ŠFRB: zostatok z roku 2019 vo výške 372 226,24 €. Splátky k 31.
12. 2020 vo výške 15 320,36 €.
• Zostatok k 31. 12. 2020 vo výške 356 905,88 €
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.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
- skutočné bežné príjmy obce (bez ŠJ)
- skutočné bežné príjmy RO (bez ŠJ)
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu
obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

Suma v EUR
1 212 069,70
0,00
1 212 069,70
356 905,88

356 905,88
356 905,88
356 905,88

356 905,88
0,00
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Zostatok istiny k 31.12.2020
0,00

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019
1 212 069,70

§ 17 ods.6 písm. a)
0,00 %

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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
- skutočné bežné príjmy obce (bez ŠJ)
- skutočné bežné príjmy RO (bez ŠJ)
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy (312001)
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
Spolu účelovo určené príjmy obce a RO k 31.12.2019
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020
19 023,36

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019
604 421,90

Suma v EUR
1 212 069,70
1 212 069,70
607 647,80

607 647,80
604 421,90

15 320,36

3 703,00
19 023,36
§ 17 ods.6 písm. b)
3,15 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
8. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
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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 dotáciu mestu Prešov vo výške 1 230,00 EUR na odstránenie škôd
spôsobených požiarom bytového domu na ulici Mukačevská a finančnú spoluúčasť mestu
Giraltovce v rámci projektu – cyklochodník vo výške 2 150,00 EUR.
10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.
11. FINANČNÉ USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV VOČI
a) zriadeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu

a) Finančné usporiadanie
organizáciám:

voči

zriadeným

právnickým

osobám,

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO (= originálne kompetencie)
Rozpočtová organizácia
Suma poskytnutých
Suma skutočne
finančných
použitých finančných
prostriedkov
prostriedkov
-2-3ZŠ Kračúnovce
113 502,94
113 494,56

t.j.

rozpočtovým

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-48,38

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR (= prenesené kompetencie)
Rozpočtová organizácia
ZŠ Kračúnovce

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2667 554,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3617 554,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-450 000,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Účelové určenie grantu, transferu:
Bežný transfer
-1Obec:
Transfer – VOĽBY do NR SR
Transfer - REGOB
Transfer - Register adries
Transfer - MŠ- predškolská výchova
Transfer - § 52a
Transfer – § 54

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-272 009,41

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-371 695,31

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

1 207,99
410,19
26,00
1 333,00
165,40
17 821,76

1 207,99
410,19
26,00
1 333,00
165,40
17 821,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

314,10
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Príspevok – podpora udržania zamestnanosti MŠ
Transfer – školské pomôcky HN
Transfer – stravné - predškoláci
Transfer – stravné – ZŠ
Dotácia DPO SR
Dotácia z Environmentálneho fondu –triedenie odpadu
Dotácia - Sčítanie domov a bytov
Dotácia – MV SR – COVID - 19
Dotácia – MV SR – protipovodňové záchranné práce

14 360,23
215,80
735,60
23 907,60
3 000,00
2 329,82
2 388,00
1 621,45
2 486,57

14 360,23
215,80
735,60
23 907,60
3 000,00
2 329,82
2 073,90
1 621,45
2 486,57

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
314,10
0,00
0,00

Základná škola Kračúnovce (RO):

617 554,00

617 554,00

0,00

Transfer – ZŠ – BT – normatívne prostriedky
Transfer – ZŠ – sociálne znevýhodnené prostredie
Transfer – ZŠ – dopravné
Transfer - ZŠ - škola v prírode
Transfer - ZŠ - lyžiarsky kurz
Transfer - ZŠ - vzdelávacie poukazy
Transfer - ZŠ – učebnice
Transfer – ZŠ – asistenti

556 332,00
1 000,00
12 143,00
3 900,00
3 750,00
8 717,00
7 328,00
24 384,00

556 332,00
1 000,00
12 143,00
3 900,00
3 750,00
8 717,00
7 328,00
24 384,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SPOLU Obec + Základná škola

689 563,41

689 249,31

314,10

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-250 000,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-30,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

50 000,00

0,00

50 000,00

Účelové určenie grantu, transferu:
Kapitálový transfer
-1Dotácia – Ministerstvo školstva na odstránenie
havarijnej situácie kotolne ZŠ
SPOLU

-450 000,00

12. NÁVRH UZNESENIA
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Výsledkom rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového za rok 2020, upravený
o účelovo čerpané prostriedky z roku 2019, o vrátené nevyčerpané účelovo určené prostriedky
z roku 2019 a o nevyčerpané účelovo určené prostriedky prijaté v roku 2019 a 2020 je
schodok vo výške 6 312,87 €.
Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch hlavného hospodárenia (bez účtu
depozitu) vo výške 327 460,97 € tvoria:
• prostriedky rezervného fondu z predchádzajúcich rokov vo výške 208 083,11 EUR
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• nespotrebované dotácie v celkovej výške 98 314,10 EUR prijaté v roku 2019 a 2020
a to:
- nespotrebovaná dotácia na kapitálové výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo
výške 40 000,00 EUR, ktorá bola prijatá v roku 2019 a ktorej čerpanie je možné do konca
roka 2021
- nespotrebovaná dotácia na kapitálové výdavky na protipovodňové opatrenia vo výške
8 000,00 EUR, ktorá bola prijatá v roku 2019 a ktorej čerpanie je možné do konca roka 2021
- nespotrebovaná dotácia na kapitálové výdavky na odstránenie havarijnej situácie kotolne ZŠ
vo výške 50 000,00 EUR, ktorá bola prijatá v roku 2020 a ktorej čerpanie je možné do roku
2022
- nespotrebovaná dotácia na výdavky spojené so sčítaním domov a bytov vo výške 314,10
EUR, ktorá bola prijatá v roku 2020 a použitá v januári 2021
• 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 8 928,99 €
• prebytok hospodárenia roku 2020 vo výške 12 134,77 EUR, ktorý navrhujeme
použiť na tvorbu rezervného fondu.

Kračúnovce 28. 05. 2021
Schválené uzn. č.
dňa:
Vypracovala: Bc. Adriana Kendrová, DiS.

Michal Boleš
zástupca starostu obce
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