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Záverečný účet Obce Vyšná Šebastová za rok 2020
1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec v roku 2020 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 17.12.2019
uznesením č.07/13/2019
Rozpočet bol zmenený nasledovne :
- prvá zmena schválená dňa 19.09.2020.................. rozpočtovým opatrením č.1
- druhá zmena schválená dňa 31.12.2020.................. rozpočtovým opatrením č.2
Rozpočet obce k 31.12.2020 v EUR

Príjmy celkom
Z toho - bežné príjmy
- kapitálové príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
Z toho - bežné výdavky
- kapitálové výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou

Rozpočet
schválený
496 472,00
496 472,00
0
0
489 270,00
445 870,00
35 000,00
0

Rozpočet
po zmenách
537 982,76
537 982,76
0
0
678 927,64
481 540,09
188 987,55
0

Finančné operácie
Finančné príjmy
Finančné výdavky
Výsledok finančných operácii

0,00
8 400,00
-8 400,00

140 944,88
8 400,00
132 544,88

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v EUR
Upravený rozpočet na rok 2020
Celkom
678 927,64

Skutočnosť k 31.12.2020
665 005,72

% plnenia
97,95

Skutočnosť k 31.12.2020
525 650,87
455 202,41

% plnenia
97,71
98,76

1) Bežné príjmy:
Upravený rozpočet na rok 2020
Celkom
537 982,76
Z toho - daňové 460 914,74
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Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 396 133,64 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 393 073,50 €, čo predstavuje plnenie na
99,23%.
b) Daň z majetku
Druh dane
Upravený
Skutočnosť
% plnenia
rozpočet na rok k 31.12.2020
2020
24 350,00
22 025,78
90,45
Daň z pozemkov
18 345,00
18 260,06
99,54
Daň zo stavieb
1 000,00
977,72
97,77
Daň za psa
20 322,00
20 102,43
98,92
Daň za komunálne odpady
a drobné stavby
33,00
32,62
98,85
Daň z bytov
Daň za užívanie verejného
200,00
199,20
99,60
priestranstva
531,10
531,10
100,00
Daň za dobývací priestor
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 10 960,75 €, daň za
psa 38,73 €, daň za TKO vo výške 1 544,50 €.
Obec eviduje pohľadávky, ku ktorým boli tvorené opravné položky na dani z nehnuteľnosti za
roky 2009 až 2017 v sume 6164,28 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy okrem grantov a transferov:
Upravený rozpočet na rok
2020
42 904,00

Skutočnosť k 31.12.2020
36 323,79

% plnenia
84,66

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 19 530,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 14 985,60 €, čo je
76,73% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov – z rozpočtovaných 4 200,00 € bol
skutočný príjem 0,00 € a príjem z prenajatej bytovej budovy č.d. 415 z rozpočtovaných
15 330,00 € bol skutočný príjem v sume 14 985,60 €, čo predstavuje 97,75 % plnenie.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných poplatkov (za ohlásenia stavieb, drobných stavieb, výrub drevín, cintorín)
v čiastke 8 255,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 8 181,68 €, čo je 99,11 %
plnenie.
c/ Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb:
z rozpočtovaných ostatných poplatkov v sume 4 000,00 € (za hlásenie v miestnom rozhlase,
overovanie podpisov a listín, vystavenie potvrdení a kópií dokumentov, za novú smetnú
nádobu a i.) bol skutočný príjem v čiastke 3 856,03 €, čo predstavuje 96,40 % plnenie.
Poplatky za materskú školu a školskú jedáleň boli rozpočtované v sume 11 104,00 €
a skutočné príjmy boli v sume 9 298,23 €, čo je plnenie vo výške 83,74 %.
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3) Bežné príjmy ostatné - prijaté granty a transfery:
Upravený rozpočet na rok
2020
34 164,02

Skutočnosť k 31.12.2020
34 124,67

% plnenia
99,88

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala v roku 2020 nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR Účel
Školstvo
1.
Okresný úrad Prešov
Príspevok na výchovu a vzdelávanie
Odbor školstva spolu:
2 321,00 pre materskú školu
2.
ÚPSV a rodiny Prešov
Finančný príspevok na úhradu časti
mzdových nákladov v rámci
17 548,58 projektu „Podpora udržania
zamestnanosti v MŠ“ v čase
vyhlásenia mimoriadnej situácie,
núdzového stavu
3.
Okresný úrad, odbor
1 009,19 Dotácia na parlamentné voľby
všeobecnej vnútornej správy
4.

Štatistický úrad SR

2 540,00 Dotácia na sčítanie domov a bytov

5.

ÚPSV a rodiny, Slovenská
87

2 620,80 Dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom detí MŠ

6.

Ministerstvo zdravotníctva
SR

3 736,24 Dotácia na testovanie COVID

7.
8.

REGOB Zo štátneho účelového fondu
– DHZ
Okresný úrad prešov, odb
živ. prostredia spolu:

453,02 REGOB – registrácia občanov
3000,00 DPO SR - hasiči

9.

122,93

Úsek ochrany prírody a krajiny
Úsek ochrany pred povodňami
Úsek ochrany ovzdušia

10.

Dotácia od súkromnej osoby

100,00 Poskytnuté pre účely obce – kultúrne
a športové podujatie

11.

Úrad práce, SVaR

672,91 Dotácia na podporu zamestnanosti v
rámci operačného programu Ľudské
zdroje (§52a)

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
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Upravený rozpočet na rok
2020
0,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0,00

-

5) Príjmové finančné operácie:
Upravený rozpočet na rok
2020
140 944,88

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

139 354,85

98,87

Textová časť – príjmové finančné operácie:
- zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku 117665,85 €
- návratný finančný príspevo od Ministerstva financií SR 21 689,00 €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v EUR
Upravený rozpočet na rok
2020
678 927,64

Skutočnosť k 31.12.2020
627 085,26

% plnenia
92,36

1) Z toho bežné výdavky :
Upravený rozpočet na rok
2020
481 540,09

Skutočnosť k 31.12.2020

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť- poplatky
a odvody
Všeobecné verejné služby-voľby
Tovary a služby
Transakcie verejného dlhu - banke
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj bývania
Ochrana prírody a krajiny
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Knižnice
Kultúrne služby
Vysielacie a vyd. Služby
Nábož. a iné spol. služby
Predprimárne vzdelávanie
Základné vzdelanie
Centrá voľného času

440 026,36
Rozpočetupravený
189 941,45
1 150,00

% plnenia
91,38
Skutočnosť
170 876,78
1 024,12

%
plnenia
89,96
89,05

107,18
862,45
2 000,00
5 800,00
57 850,00
23 338,00
7 933,00
0,00
24 317,450
6 939,00
9 300,00
350,00

107,18
862,45
1 920,55
5 657,85
49 618,54
23 882,35
7 009,90
0,00
24 316,55
6 938,21
9 020,00
0,00

100,00
100,00
96,03
97,55
85,77
100,00
88,36
0,00
100,00
99,99
96,99
0,00

4 431,00
280,00
0,00
112 587,00
0,00
0,00

4 080,90
275,64
0,00
102 610,65
0,00
0,00

92,10
98,44
0,00
91,14
0,00
0,00
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Vedľajšie služby v rámci
predprimárneho vzdelávania – školské
stravovanie v predškolskom zariadení
Sociálna pomoc občanom v hmotnej
núdzi
Textová časť – bežné výdavky:

33 119,00

30 888,13

93,26

1 000,00

897,00

89,70

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za OcÚ
Z rozpočtovaných 90 898,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 85 768,07 €, čo je
94,36% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 39 274,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 29746,40€, čo
predstavuje 75,74 % čerpanie.
b) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 57 303,45 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 52 900,00 €, čo je
92,32% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby, školenia, reprezentačné ,softwéry, poštovné služby.
c) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 2 466,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 462,31 €, čo je
99,85 % plnenie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami.
Z rozpočtovaných 2 000,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 920,55 €, čo
predstavuje 96,03% čerpanie
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2020
188 987,55
v tom :
Funkčná klasifikácia
Pozemky
REALIZACIA nových staviebchodník
Leasing – traktor
Vodovod Severná
Prístavby, nadstavby (Severná)

Skutočnosť k 31.12.2020
180 601,65

% plnenia
95,56

Rozpočet
23 000,00
30 000,00

Skutočnosť
23 000,00
26 970,84

% plnenia
100,00
89,90

12 091,00
95 022,55
5 000,00

12 091,36
94 655,85
0,00

100,00
99,62
0,000

Textová časť – kapitálové výdavky :
/ Ekonomická oblasť – realizácia nových stavieb,
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Pozemok v Severnej 23 000,00 €
- Príprava a realizácia novej stavby – chodník na záhumní bolo rozpočtovaných
30 000,00 € a čerpaných 26 970,84 €, čo je 89,90 % čerpanie
- Na vodovod Severná bolo rozpočtovaných 95 022,55 € a použitých bolo 94 655,85 €,
čo je 99,62 % plnenie
Revitalizácia verejných plôch
7

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2020
8 400,00

Skutočnosť k 31.12.2020
6 457,25

% plnenia
76,87

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Splátky úveru ŠFRB boli zrealizované v roku 2020 vo výške 6457,25 €
4) Výdavky rozpočtových organizácií bez právnej subjektivity:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2020
145 706,00

Skutočnosť k 31.12.2020
133 498,78

% plnenia
91,62

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií bez právnej subjektivity:
Bežné výdavky rozpočtových organizácií bez právnej subjektivity boli skutočne plnené
v nasledovných výškach:
Predprimárne vzdelávanie
102 610,65 €
Školská jedáleň
30 888,13 €

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2020 v €
525 650,87
525 650,87
0,00

440 026,36
440 026,36
0,00

85 624,51
0,00
0,00
0,00

180 601,65
180 601,65
0,00

-180 601,65
-94 977,14

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií

139 354,85
6 457,257

132 897,60
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665 005,72
627 085,26
37 920,46

PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ

-1 117,02
-6 317,65

Nevyčerpané prostriedky školského stravovania
Nevyčerpané prostriedky z fondu na prevádzku bytového
domu
Cudzie zdroje – prijaté finančné zábezpeky od nájomníkov
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené hospodárenie obce

-4 189,80
0,00
0,00
26 295,99

Schodok rozpočtu v sume 94 977,14 € 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, bol v rozpočtovom roku 2020
vysporiadaný
-

zostatkom finančných operácií v sume 117 665,65 €
nevyčerpanými prostriedkami zo štátneho rozpočtu účelovo určenými na bežné
výdavky v sume 21 689,00 €

Hospodársky výsledok obce v sume 37 920,46 (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 znižuje o :
a) nevyčerpané prostriedky 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 v sume 1 117,02 €
b) cudzie zdroje - nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa
ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o
sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 6 317,65 € (finančné prostriedky k 31.12.2020 na
účte bytového domu č. 415
c) cudzie zdroje – prijaté finančné zábezpeky vložené nájomníkmi bytového domu
v sume 4 189,80 €
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 26 295,99 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
Počiatočný stav k 1.1.2020
Prírastky
Úbytky

Suma v €
118 943,98
63 211,92
0,00
0,00
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- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
Konečný stav k 31.12.2020

0,00
123 750,75
58 405,15

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a zásady pre použitie SF
Sociálny fond
Počiatočný stav k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1,05
%
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
Konečný stav k 31.12.2020

Suma v €
202,26
1 145,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 220,00
127,74

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v €
AKTÍVA
Názov

Počiatočný stav

Konečný stav

k 01. 01. 2020

k 31.12.2020

Majetok spolu : netto-r.1

2 825 801,77

2 844 675,01

Neobežný majetok spolu-r.2

2 646 179,94

2 707 312,77

2 962,00

987,00

Dlhodobý hmotný majetok-r.11

2 448 104,08

2 511 211,91

Dlhodobý finančný majetokr.27

195 113,86

195 113,86

Obežný majetok spolu-r.33

179 218,49

136 493,94

32,28

67,39

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

3 396,01

40 477,94

175 790,20

95 948,61

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

403,34

868,30

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásobyr.34

Krátkodobé pohľadávky –r.60
Finančné účty r.85

Časové rozlíšenie –r.110

PASÍVA
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Názov

Poč. stav k 01.01.2020

Konečný stav k
31.12.2020

Vlastné imanie a záväzky spolu-r.115

2 825 801,77

2 844 675,01

Vlastné imanie

1 447 712,72

1 464 299,71

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia 428-r.123

1 447 712,72

1 464 299,71

Výsledok hospodárenia-431-r.125

31 379,27

16 586,99

500 955,89

516 698,10

5 400,00

900,00

419 871,61

421 717,64

75 684,28

72 391,46

Fondy účtovnej jednotky -421-r.121

Záväzky-r.126
z toho :
Rezervy –r.127
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky-r.140
Krátkodobé záväzky-r.151
Návratné finančné výpomoci-r.173
Časové rozlíšenie-r.180

0,00

21 689,00

877 133,16

863 677,20

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Obec k hodnotenému obdobiu neeviduje bankové úvery. Eviduje úver poskytnutý na stavbu
chodníka pri ceste Vyšná Šebastová od spoločnosti BFF Central Europe, s.r.o. Bratislava.
Zostatok dlhu vo výške 231 483,87 € a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zostatok
dlhu voči ŠFRB k 31.12.2020 je 185 916,24 €. Ďalej obec eviduje zostatok dlhu voči
spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. vo výške 14 998,08 €
Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:
- voči MF SR návratná finančná výpomoc
21 689,00 €
- voči dodávateľom
5 480,86 €
- voči štátnemu rozpočtu -daň
1 691,62 €
- voči zamestnancom
10 630,48 €
- voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia 7 335,21 €
- ostatné záväzky
1 633,79 €
- záväzky zo sociálneho fondu
127,74 €
- -

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené príspevkové 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 so VZN o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť

Suma poskytnutých
finančných

Suma skutočne
použitých

Rozdiel
(stĺ.2 -
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- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

prostriedkov
-1-

finančných
prostriedkov
-3-

-2-

stĺ.3 )
-4-

Združenie športov Vyšná Šebastová - BV

7 500,00

7 500,00

0

Bežci MTC – BV

1 500,00

1 500,00

0

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
o dotáciách.

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

zriadeným a založeným 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
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

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

Okresný úrad –

Predškolská výchova – príspevok na

odbor školstva

výchovu a vzdelávanie – BV

ÚPSV a rodiny

Fin. príspevok na úhradu časti mzdových

Prešov

nákladov v čase núdzového stavu

Okresný úrad,

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-5-

-4-

2 321,00

2 321,00

0

17 548,58

17 548,58

0

Príspevok na parlamentné voľby

1 009,19

1 009,19

0

Dotácia na sčítanie domov a bytov

2 540,00

2 540,00

0

Dotácia zo ŠR- hasiči

3 000

3 000

0

REGOB

Dotácia na registráciu občanov

453,02

453,02

0

Okresný úrad,

Dotácia na ochranu prírody a krajiny

122,93

122,93

0

odb.všeobecnej
vnútornej správy
Štatistický úrad
SR
Ministerstvo
financií SR

odbor živ.
Prostredia
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