Obec Rajčany – Obecný úrad
956 32 Rajčany 129

Záverečný účet Obce Rajčany
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2020

Predkladá : Mária Švecová
Spracoval: Ing. Daniela Balážiková
V Rajčanoch dňa 26.2.2021
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 26.2.2021
Návrh záverečného účtu vyvesený na webovom sídle dňa 26.2.2021
Lehota na predloženie pripomienok k Záverečnému účtu obce do (vrátane): 08.03.2021
Záverečný účet schválený OZ dňa ________, uznesením č. _________.
Záverečný účet vyvesený na úradnej tabuli dňa __________
Záverečný účet vyvesený na webovom sídle dňa __________
1

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
8. Údaje o hospodárená príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu a európskemu spoločenstvu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Návrh uznesenia

2

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce za 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 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.11.2019 uznesením č.
73/XI/2019.
Bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 02.03.2020 starostkou obce,
- druhá zmena schválená dňa 20.04.2020 uznesením č. 98/VI/2020,
- tretia zmena schválená dňa 02.06.2020 starostkou obce,
- štvrtá zmena schválená dňa 21.09.2020 uznesením č. 133/XI/2020.
- piata zmena schválená dňa 14.12.2020 uznesením č. 141/XI/2020.
Schválený rozpočet a schválený rozpočet po poslednej zmene obce k 31.12.2020
Rozpočet obce v eurách:
Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Schodok rozpočtu

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné
plnenie
príjmov/
čerpanie
výdavkov

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

371.050
371.050
0

377.798
377.798
0

377.798
251.093
126.705

100,00 %
66,46 %

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

255.850
209.597
46.253

251.927
224.622
27.305

251.927
189.947
61.980

100,00 %
84,56 %

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

0
161.453
161.453

0
153.174
153.174

0
61.144
61.144

100,00 %
39,92 %

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

115.200
0
115.200

125.871
2
125.869

125.871
2
125.869

100,00 %
100,00 %

z toho:
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v eurách
Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
377.798

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

377.798

100 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 377.798 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
377.798 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
251.927

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

251.927

100 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 251.927 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
251.927 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
A) Daňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
208.703

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

208.703

100 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 181.538 € z výnosu dane z príjmov boli k
31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 181.538 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19, čo predstavuje iba mierny nárast o 0,64 % vo výške 1.150,08 €
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 20.305 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 20.305 €, čo je 100 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 11.579 €, dane zo stavieb boli vo výške 8.672 €
a dane z bytov boli vo výške 54 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 388 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 388 €, čo je 100 % plnenie.
d) Daň z ubytovania
Z rozpočtovaných 36 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 36 €, čo je 100 % plnenie.
e) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 192 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 192 €, čo je 100,00 %
plnenie.
f) Poplatok za komunálny odpad
Z rozpočtovaných 6.244 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 6.244 €, čo je 100 %
plnenie. Príjem z poplatku za odpad za fyzické osoby bol vo výške 5.848 € a za právnické osoby
vo výške 396 €.
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B) Nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
20.959

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

20.959

100 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 2.000 €, čo je 100 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 1.521 € a príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov vo výške 479 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky:
Z rozpočtovaných 887 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 877 €, čo je 100,00 %
plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za osvedčovanie podpisov
a fotokópií, ktoré sú vo výške 374 €.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb:
Z rozpočtovaných 18.060 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 18.060 €, čo je 100 %
plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z Environmentálneho fondu za poplatky za odpad
z Boriny Ekos, s.r.o. Livinské Opatovce, ktoré sú vo výške 12.517 € a príjem na stravné
v školskej jedálni vo výške 2.734 €.
c) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomoci, vkladov
Z rozpočtovaných 12 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 12 €, čo je 100,00 % plnenie.
C. Iné nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
4.118

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

4.118

100 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4.118 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo
výške 4.118 €, čo je 100 % plnenie, čo predstavuje príjmy z dobropisov, vratiek a refakturácie za
energie.
D. Prijaté granty a transfery:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
18.147

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

18.147

100 %

Z rozpočtovaných grantov a transferov 18.147 EUR bol skutočný príjem vo výške 18.147
EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité
v súlade s ich účelom.
Obec prijala nasledovné transfery:
P.č.
1.
2.
3.

Poskytovateľ
Okresný úrad Topoľčany
Okresný úrad Topoľčany
Okresný úrad Topoľčany

Suma v €
Účel
2.407,58 Matričná činnosť
174,24 Register obyvateľstva
21,20 Register adries
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Okresný úrad Topoľčany
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra
Štatistický úrad SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Topoľčany
UPSVaR Topoľčany
UPSVaR Topoľčany
UPSVaR Topoľčany
Nitriansky samosprávny kraj
Spolu

1.630,45
1.387,–
50,16
1.880,–
79,99
869,28
1.148,66
529,20
7.113,69
856,–
18.147,45

Celoplošné testovanie COVID
Materská škola
Životné prostredie
Sčítanie domov a bytov 2021
Skladník CO
Voľby do NR SR
Mzda a odvody
Stravovanie predškolákov v MŠ
Mzdy a odvody zamestnancov MŠ
Kultúrne akcie – Hody 2020

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
P.č.
Poskytovateľ
Suma v €
Účel
1.
Okresný úrad Topoľčany
1.630,45 Celoplošné testovanie COVID
2.
UPSVaR Topoľčany
7.113,69 Mzdy a odvody zamestnancov MŠ
Spolu
8.744,14
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
125.871

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

125.871

100,00 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 125.871 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 125.871 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 96/IV/2020 zo dňa 20.4.2020 bola schválená tvorba
rezervného fondu v sume 47.006 €.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 97/IV/2020 zo dňa 20.4.2020 bolo o schválené použitie
rezervného fondu v sume 70.500 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 14.076 EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 120/VII/2020 zo dňa 13.7.2020 bolo o schválené
použitie rezervného fondu v sume 35.500 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 24.725
EUR.
Z rozpočtovaného zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov
77.049 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 77.049 €, čo je 100,00 % plnenie.
Z rozpočtovaných tuzemských úverov dlhodobých 10.019 € bol skutočný príjem k 31.12.2020
vo výške 10.019 €, čo je 100,00 % plnenie.
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V roku 2020 bola prijatá 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 sume 10.019 EUR schválená obecným
zastupiteľstva dňa 21.09.2020 uznesením č. 137/IX/2020.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v eurách
Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
377.798

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

251.093

66,46 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 377.798 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 251.093 EUR, čo predstavuje 66,46 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného a kapitálového rozpočtu je prílohou
záverečného účtu.
1. Bežné výdavky:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
224.622
189.947
84,56 %
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 224.622 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 189.947 EUR, čo predstavuje 84,56 % čerpanie.
v tom:
v eurách
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
Výdavky verejnej správy
74.207
65.836
88,72 %
Obrana
3.480
3.480
100,00 %
Ekonomická oblasť
17.147
16.942
98,80 %
Ochrana životného prostredia
13.723
13.723
100,00 %
Bývanie a občianska vybavenosť
15.003
8.337
55,57 %
Rekreácia, šport, kultúra a náboženstvo
28.222
20.235
71,70 %
Vzdelávanie
69.825
59.791
85,63 %
Sociálne zabezpečenie
3.015
1.603
53,17 %
Spolu
224.622
189.947
84,56 %
Výška výdavkov na obranu bola v roku 2020 použitá na ochranu obyvateľov v dôsledku
pandémie ochorenia COVID - 19.
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 96.406 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 89.525 €, čo je
92,86 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontroly, matriky,
registra obyvateľov, pracovníkov školstva (MŠ a ŠJ) a kultúry.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 34.886 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 30.648 €, čo je
87,85 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd a odmien pracovníkov za
zamestnávateľa.
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3.792

c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 88.056 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 64.803 €, čo je
73,59 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Obce Rajčany, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a
služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 5.274 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 4.971 €, čo je 94,25
% čerpanie. Ide hlavne o transfery pre Spoločnú úradovňu v Topoľčanoch na stavebnú činnosť
vo výške 847 €, členské príspevky organizáciám vo výške 2.129 € a odchodné 1.995 €.
2. Kapitálové výdavky:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
153.174

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

61.144

39,92 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 153.174 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 61.144 EUR, čo predstavuje 39,92 % čerpanie.
v tom:
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreácia, šport, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie
Spolu

Rozpočet
10.000
121.174
11.000
11.000
153.174

Skutočnosť
71
60.844
0
229
61.144

v eurách
% plnenia
22,00 %
50,21 %
0,00 %
2,08 %
39,92 %

a) Nákup pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 3.000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 0 €, čo je 0,00 %
čerpanie.
b) Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Z rozpočtovaných 53.000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 12.534 €, čo je
23,65 % čerpanie.
c) Prípravná a projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 3.000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 2.270 €, čo je 75,66
% čerpanie.
d) Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
Z rozpočtovaných 94.174 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 46.340 €, čo je
49,21 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

2

100,00 %

Z rozpočtovaných 2 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 2 €, čo je 100 %
čerpanie.
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4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
Vylúčenie z prebytku finančných operácií – nevyčerpaný RF za r. 2020
Vylúčenie z prebytku finančných operácií – zostatok PP v SF za r. 2020
Vylúčenie z prebytku finančných operácií – zostatok PP v ŠJ za r. 2020
Upravený rozdiel finančných operácií
Upravené hospodárenie obce
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku finančných operácií – nevyčerpaný RF za r. 2020
Vylúčenie z prebytku finančných operácií – zostatok PP v SF za r. 2020
Vylúčenie z prebytku finančných operácií – zostatok PP v ŠJ za r. 2020
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020
251 926,46 €
189 944,85 €
61 981,61 €
0,00 €
61 144,93 €
- 61 144,93 €
836,68 €
836,68 €
125 870,66 €
2,00 €
125 868,66 €
- 74 048,23 €
- 820,74 €
- 963,66 €
50.036,03 €
50.872,71 €
377 797,12 €
251 091,78 €
126 705,34 €
- 74 048,23 €
- 820,74 €
- 963,66 €
50.872,71 €

Prebytok rozpočtu v sume 836,68 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 z.n.p., navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
836,68 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 50.036,03 EUR je v zmysle §15 ods. 1 písm. c)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
50.036,03 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2020 vo výške 50.872,71 EUR.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo a to:
- na obstaranie dlhodobého majetku obce (kapitálové výdavky),
- na bežné výdavky v zmysle § 10 ods. 8 (odstránenie havarijného stavu majetku obce
alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo na výdavky
mimoriadnej okolnosti)
- na iné mimoriadne a nevyhnutné situácie
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. Vedie sa na
základnom bežnom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. V roku
2020 bol tvorený rezervný fond vo výške 47.005,84 EUR. Zostatok rezervného fondu
k 31.12.2020 je vo výške 74.048,23 EUR.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky z prebytku rozpočtu za r. 2019
Úbytky – použitie rezervného fondu spolu
Uznesenie OcZ č.97/IV/2020 zo dňa 20.4.2020 – autobusová zástavka
Uznesenie OcZ č.97/IV/2020 zo dňa 20.4.2020 – vonkajšie fitness prvky
Uznesenie OcZ č.97/IV/2020 zo dňa 20.4.2020 – merače rýchlosti
Uznesenie OcZ č.120/VII/2020 zo dňa 13.7.2020 – oplotenie parku
Uznesenie OcZ č.120/VII/2020 zo dňa 13.7.2020 – chodník od č.220 do 225
KZ k 31.12.2020

Suma v eur
65.843,54
47.005,84
-38.801,15
4.200,00
5.976,00
3.900,00
4.344,04
20.381,11
74.048,23

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje interná smernica – Použitie sociálneho fondu na rok 2020.
Sociálny fond
Suma v eur
ZS k 1.1.2020
800,77
Prírastky – povinný prídel – 1,05 %
724,72
Úbytky
- 704,75
Úbytky – stravovanie
- 264,75
Úbytky – jubileum
- 200,00
Úbytky – príspevok na dopravu
- 160,00
Úbytky – príspevok na regeneráciu
- 80,00
KZ k 31.12.2020
820,74

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v eurách
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Pohľadávky

ZS k 1.1.2020
1.106.245

KZ k 31.12.2020
1.098.755

15
993.749
112.481
134.328

0
986.274
112.481
145.669

849
0
3.205

679
0
2.122
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Finančné účty
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
SPOLU

130.274

142.868

1.028
1.241.601

1.141
1.245.565

ZS k 1.1.2020
978.078

KZ k 31.12.2020
988.176

978.078
13.015

988.176
25.864

600
0
801
11.614
0
250.508
1.241.601

660
0
821
14.364
10.019
231.525
1.245.565

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
SPOLU

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
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho v lehote
splatnosti

2.733,57
6.526,74
4.095,41
1.008,71
10.019,00
0,00
0,00
0,00
24.383,43

z toho po lehote
splatnosti

2.733,57
6.526,74
4.095,41
1.008,71
10.019,00
0,00
0,00
0,00
24.383,43

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

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Účel

Ministerstvo kompenzácia výpadku
financií SR dane z príjmov

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

splatnosti

10.019,00

0,00

0,00

10.019,00

r. 2027

Rok

Obec uzatvorila v roku 2020 s Ministerstvom financií SR Zmluvu o návratnej finančnej
výpomoci z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 10.019 eur. Úver je dlhodobý
a bezúročný s dobou splatnosti do roku 2027, splátka istiny je ročná a prvýkrát sa začne
splácať v roku 2024.
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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 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):
Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

10.019,00
256.636,00
3,90 %
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. b)

0,00
231.185,00
0%
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Rajčany 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 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2017 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, alebo
verejnoprospešný účel z dôvodu, že obec nikto nepožiadal o dotáciu.

10.Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti
Obec Rajčany nemá podnikateľskú činnosť.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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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 zriadeným a založeným právnickým osobám:
Obec Rajčany v roku 2020 nemá žiadne zriadené a založené právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie transferu
(bežné výdavky)

Suma
prijatých
prostriedkov
v roku 2020

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2020

Rozdiel

Okresný úrad Topoľčany
Okresný úrad Topoľčany
Okresný úrad Topoľčany
Okresný úrad Topoľčany
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra
Štatistický úrad SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Topoľčany
UPSVaR Topoľčany
UPSVaR Topoľčany
UPSVaR Topoľčany

Matričná činnosť
Register obyvateľstva
Register adries
Celoplošné testovanie COVID
Materská škola
Životné prostredie
Sčítanie domov a bytov 2021
Skladník CO
Voľby do NR SR
Mzda a odvody
Stravovanie predškolákov v MŠ
Mzdy,odvody zamestnancov MŠ

2.407,58
174,24
21,20
1.630,45
1.387,–
50,16
1.880,–
79,99
869,28
1.148,66
529,20
7.113,69
17.291,45

2.407,58
174,24
21,20
1.630,45
1.387,–
50,16
1.880,–
79,99
869,28
1.148,66
529,20
7.113,69
17.291,45

0,–
0,–
0,–
0,–
0,–
0,–
0,–
0,–
0,–
0,–
0,–
0,–
0,–

Spolu

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
Obec Rajčany neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
prostriedkov v roku 2020

Suma použitých
prostriedkov v roku 2020

Mesto Topoľčany – Spoločná
úradovňa Topoľčany – bežné výdavky

850,71

850,71

0,–

Spolu

850,71

850,71

0,–

Obec

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC:
Poskytovateľ
Účelové určenie transferu
(bežné výdavky)
Nitriansky samosprávny kraj

Spolu

Kultúrne akcie – Hody 2020

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov

856,–
856,–

Suma
skutočne
použitých fin.
prostriedkov

Rozdiel

Rozdiel

856,–
856,–

0,–
0,–
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12. Hodnotenie plnenia programov obce
Podľa Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce schválených uznesením OcZ
č. 2/2014 zo dňa 15. 12. 2014 zostavuje Obec Rajčany viacročný rozpočet bez programovej
štruktúry.

13. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému
účtu Obce Rajčany za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za
rok 2020 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 50.872,71 Eur.

Vypracovala:

Predkladá:

V Rajčanoch dňa 26.02.2021
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