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Záverečný účet Obce Sokolce 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 10.12.2019 uznesením č.61/2019
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena ku dňu 31.3.2020 na základe internej smernici rozpočtovým opatrením
č.RO/2020/1
- druhá zmena schválená dňa 28.4.2020 uznesením č. 13/2020 –ZR/1/2020
- tretia zmena ku dňu 30.6.2020 na základe internej smernici rozpočtovým opatrením
č.RO/2020/2
- štvrtá zmena schválená dňa 7.7.2020 uznesením č. 26/2020 –ZR/2/2020
- piata zmena schválená dňa 2.9.2020 uznesením č. 37/2020 –ZR/3/2020
- šiesta zmena ku dňu 30.9.2020 na základe internej smernici rozpočtovým opatrením
č.RO/2020/3
- siedma zmena schválená dňa 24.11.2020 uznesením č. 45/2020 –ZR/4/2020
- ôsma zmena ku dňu 30.11.2020 na základe internej smernici rozpočtovým opatrením
č.RO/04/2020
- deviata zmena ku dňu 31.12.2020 na základe internej smernici rozpočtovým
opatrením č.RO/05/2020
- desiata zmena ku dňa 31.12.2020 na základe internej smernici v právomoci starostu
rozpočtovým opatrením č. RO/Starosta/01
Rozpočet obce k 31.12.2020 v eurách

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1128461

1611525

1621638,18

100,63

1128461

1217440
353945
36008
4132

1213253,42
353944,66
50308,86
4131,24

99,66
99,99
139,52
99,98

1116161

1572503

1470400,06

93,51

548598
18386
8820
540357

576215
389294
10170
596824

484217,88
376330,60
21807,65
588043,93

84,03
96,67
214,43
98,53

21120

13184

122736,91

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočtové
hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v EUR
Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1607393

Skutočnosť k 31.12.2020
1617506,94

% plnenia
100,63

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1611525 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1621638,18 eur, čo predstavuje 100,63 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
1217440

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1213253,42

99,7

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1217440 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1213253,42 EUR, čo predstavuje 99,66% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
526665

Skutočnosť k 31.12.2020
531002,89

% plnenia
100,8

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 416487 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 406604,57 EUR, čo predstavuje plnenie na
97,63 %. V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19 bola krátená o 2,37% čo predstavuje sumu 9882,43 eur.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 90201 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 91036,77 EUR, čo je
99,6% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 69189,13 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 21569,04 EUR a dane z bytov boli v sume 278,60 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1069,52 EUR.
c) Daň za psa 1180,00
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 88,00
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 32093,55 eur
c) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
64366

Skutočnosť k 31.12.2020
57989,01

% plnenia
90,1
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Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 27500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 28144,90 EUR, čo je
102,3 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 2404,49 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 25740,41 EUR.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 28882 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 21862,47 EUR, čo je
75,7 % plnenie.
c) Iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
7264

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

7261,64

99,9

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 7264 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 7261,64 EUR, čo je 99,9 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované
príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery:
Z rozpočtovaných grantov a transferov 569273 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 569427,28 EUR, čo je 100,1 % plnenie.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Suma v EUR
Obvodný úrad Komárno
2407,58
ÚPSVaR Komárno
25394,40
ÚPSVaR Komárno
66,40
ÚPSVaR Komárno
174,65
Krajský úrad Nitra
114,00
Obvodný úrad Komárno
396,00
Obvodný úrad Komárno
29,20
Okresný úrad Nitra, odbor
535750,00
školstva
Okresný úrad Nitra, odbor
300,00
školstva
Okresný úrad Nitra, odbor
12192,00
školstva
Okresný úrad Nitra, odbor
4096,00
školstva
Okresný úrad Nitra, odbor
2668,00
školstva
Okresný úrad Nitra, odbor
6906,00
školstva
Okresný úrad Nitra, odbor
1338,00
školstva
Obvodný úrad Komárno
719,50

Účel
Matrika
Stravovanie detí od UPSVAR
Školské potreby
Prídavky na deti
Životné prostredie
Register obyvateľov
Register adries
Normatívne príspevky na školstvo
Školstvo žiaci SZP
Asistent učiteľa
Vzdelávacie poukazy
Dopravné
Príspevok na učebnice
Príspevok pre detí v MŠ
Voľby do NR SR
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Štatistický úrad SR
Dobrovoľná požiarna
ochrana SR

2852,00 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
2021
3000,00 Materiálno-technické vybavenie
DHZO

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
4177,68

Účel
Záchranné práce počas vyhlásenej
mimoriadnej situácie v súvislosti
s ohorením verejného zdravia II.
stupňa
z dôvodu
ochorenia
COVID-19

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
2) Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
353945,00
353944,66
99,99
Z rozpočtovaných 353945 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 353944,66 EUR,
čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
Z rozpočtovaných 720 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 720,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 353225 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 353224,66 EUR,
čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Slovenský futbalový zväz
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo životného prostredia

Suma v EUR
Účel
13000,00 Výstavba budovy zázemia
v areáli futbalového štadiónu
13326,13 Modernizácia požiarnej zbrojnice
formou nadstavby
32989,53 Výstavby zberného dvora v obci
Sokolce
vrátane
strojových
zariadení
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Obec v roku 2020 neprijala kapitálové granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID-19.
Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade
s ich účelom.
3) Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
36008

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

50308,86

139,72

Z rozpočtovaných 36008 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 50308,86 EUR, čo
predstavuje 139,72 % plnenie.
V roku 2020 nebol prijatý bankový úver.
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 22437 EUR schválená obecným
zastupiteľstva dňa 2.9.2020 uznesením č. 41/2020.
V roku 2020 boli vrátené do štátneho rozpočtu účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR
v sume 2946,00 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
Z vrátených finančných
prostriedkov do štátneho rozpočtu boli:
- Finančné prostriedky vo výške 2946,00 EUR UPSVaR Komárno – z dotácie na
stravovanie deťom v HN.
V roku 2020 boli použité:
- Nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 3726,30 EUR
- Nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 7010,71 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
4132

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

4131,24

99,99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4132 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
4131,24 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s VJM
4131,24 EUR
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Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2020
0,00

Skutočnosť k 31.12.2020
0,00

% plnenia
0,00

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s VJM
0,00 EUR
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v EUR
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1572503

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1470400,06

93,51

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1572503 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 1470400,06 EUR, čo predstavuje 93,51 % čerpanie.
1) Bežné výdavky obce Sokolce :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
576215

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

484217,88

84,03

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 576215 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 484217,88 EUR, čo predstavuje 84,03 % čerpanie.

k 31.12.2020

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná a rozpočtová oblasť
Rámcové plánovanie a štatistické
služby
Všeobecné služby
Všeobecné verejné služby
Transakcie verejného dlhu
Civilná obrana
Ochrana pred požiarmi

Rozpočet po
poslednej
zmene
171625
5725
2852
2408
720
1877
7305
9757

Skutočnosť

% plnenia

146421,90
5591,59
1471,16

85
98
52

2407,58
719,50
1876,71
5618,28
9669,76

100
100
100
77
99
8

Výstavba
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Ochrana životného prostredia
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Zdravotníctvo
Športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Predškolská výchova
Primárne vzdelávanie
Zariadenia záujmového vzdelania
Školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

1000
4678
46979
458
1866
59785
13500
3208
7764
42578
800
11172
62821
777
7699
107664
1197
576215

752,28
4677,84
46549,76
457,20
1605,66
50636,73
12432
2727,99
7764
33478,05
411,55
8304,50
57933,51
775,44
5784,31
75899,53
955,95
484217,88

75
100
99
100
86
85
92
85
100
79
51
74
92
100
75
70
87
84

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 208591 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 189457,14
EUR, čo je 91 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
aktivačných pracovníkov, pracovníkov kultúrnych služieb, pracovníkov materskej školy,
pracovníkov školskej jedálne.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 82528 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 66298,16 EUR,
čo je 80 % čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 259690 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 206194,78 EUR,
čo je 79 % 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.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 23529 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 20391,09 EUR, čo
predstavuje 87% čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1877 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1876,71 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
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2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
389294

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

376330,60

96,7

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 389294 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 376330,60 EUR, čo predstavuje 96,7 % čerpanie.
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí
Rekreačné a športové služby
Spolu

Rozpočet
10326
359725
350
1550
17343
389294

Skutočnosť

% plnenia

0
357087,83
350
1550
17342,77
376330,60

0
99
100
100
100
97

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nakladanie s odpadmi
- Obec v roku 2020 zaobstarala techniku na zabezpečenie triedeného zberu komunálneho
odpadu a začala realizovať výstavu Zberného dvora, ku koncu roka výstavba je ešte
nedokončená.
b) Rekreačné a športové služby
Modernizácia športového ihriska - vedľajšia budova. Budova spĺňa doplnkovú
funkciu pre jestvujúcu stavbu prevádzkovej budovy v rámci športového areálu a slúži na
skladovanie športových potrieb. Drobná stavba bola uskutočnená dodávateľsky..

3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
10170

Skutočnosť k 31.12.2020
21807,65

% plnenia
214,4

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 10170 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 21807,65 EUR, čo predstavuje 214,4% čerpania.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 8820 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2020 v sume 8820,33EUR, čo predstavuje 100 %.
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4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola s VJM –
Alapiskola
Bežné výdavky :
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
5968245
588043,93
99
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s VJM
588043,93 EUR
Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
0,00
0,00
0,00
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s VJM
0,00 EUR

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
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
1216384,66
1213253,42
4131,24

1072261,81
484217,88
588043,93

145122,85
353944,66
353944,66
0,00

376330,60
376330,60
0,00

-22385,94
122736,91
36972,70
0,00

11

85764,21

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky obce na nájomné – bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie

50308,86
6750,00
10000,00
0,00
21807,65
2700,00
10000,00
0,00

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky obce na nájomné – bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené hospodárenie obce

24451,21
1 621 638,18
1 470 400,06
151238,12
4050,00
0,00
0,00
110215,42

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID - 19.
Prebytok rozpočtu v sume 122 736,91 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, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 36972,70 EUR navrhujeme použiť
na:
- tvorbu rezervného fondu
85764,21 EUR
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 prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 17438,78 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 5046,74 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 11011,20 EUR
- dotácia na sčítanie domov a bytov v sume 1380,84
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10326,13 EUR, a to na :
- rekonštrukciu telocvične v sume .......... EUR
c) 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 1757,11 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 7450,68 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 24451,21 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
24451,21 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
110215,42. EUR.

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 a aj analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v EUR
0,00
5808,93

KZ k 31.12.2020
Fond rozvoja a bývania
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie fondu :

5808,93
Suma v EUR

KZ k 31.12.2020

7430,28

7430,28

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2020
528,96
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
1822,42
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
838,80
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
250,00
KZ k 31.12.2020
1262,58
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Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010
Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo
v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- nákup elektrického sporáka
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
16443,00
1992,00
234,89
18200,11

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

2199156,86

2655309,67

Neobežný majetok spolu

2025303,57

2307329,73

0,00

0,00

1984567,66

2266593,82

40735,91

40735,91

172000,74

344984,63

53,70

156,36

107074,89

148567,31

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

13123,47

5935,79

Finančné účty

51748,68

190325,17

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1852,55

2904,01

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020

KZ k 31.12.2020

Vlastné imanie a záväzky spolu

2199156,86

2655218,37

Vlastné imanie

1263972,13

1345344,65

0,00

0,00

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

0,00

Výsledok hospodárenia

1263972,13

1345344,65

226062,26

294244,72

540,00

576,00

3726,30

27764,91

198160,96

191334,38

23635,00

52132,43

0,00

22437,00

709122,47

1015629,00

Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

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
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

14312,65
12696,90
8697,22
1641,56
22437,00

14312,65
12696,90
8697,22
1641,56
22437,00

5793,76
65579,09

5793,76
65579,09

z toho po lehote
splatnosti
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Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

ŠFRB

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

277150

8820,33

1876,71

180309,00

Výstavba
obecnej bytovky

Rok
splatnosti

r. 2039

Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý
s dobou splatnosti do r. 2039, splátky úveru a splátky úrokov sú mesačné.
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
z toho::
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019*
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:
- 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
- zostatok istiny z ........
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
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020**

Suma v EUR

1168829,37
4307,64
1173137,01
180309,00

180309,00

180309,00
180309,00

180309,00
0,00
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Zostatok istiny k 31.12.2020**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. a)

180309,00

1173137,01

15,37%

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019

1168829,37
4307,64
1173137,01

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- ......
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené 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**

539164,94
18751,36

3175,50
461,88

561553,68
611583,33

8820,33

1876,71

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

8820,33

611583,33

1,44 %

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 dotácie v súlade so VZN č. 4/2015 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

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

TJ Sokolce – bežné výdavky – na činnosť TJ

7500,00

7500,00

0,00

Dobrovoľný hasičský zbor Sokolce – BV- na

4000,00

4000,00

0,00

200,00

200

0,00

Rímsko- katolická cirkev Sokolce

2000,00

2000,00

0,00

Rybársky zväz Sokolce

200,00

200,00

0,00

-4-

činnosť
MO Slovenského červeného kríža Sokolcebežné výdavky na činnosť

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
4/2015 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec neviedla 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

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

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Základná škola s VJM

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

26267,13

Rozdiel - vrátenie

26267,13

0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Základná škola s VJM

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

561912,00

Rozdiel - vrátenie

556865,26

5046,74

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založenú žiadnu právnickú organizáciu.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Krajský školský
úrad
Obvodný úrad
Komárno
ÚPSVaR
Komárno

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Príspevok pre detí v MŠ

1338,00

1338,00

Matrika

2407,58

2407,58

25394,40

14383,20

Dotácia na stravu

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

11011,20
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ÚPSVaR
Komárno
ÚPSVaR

Školské potreby

66,40

66,40

Prídavky na deti

174,65

174,65

ÚPSVaR
Komárno

Projekt “Podpora
udržania zamestnanosti
v materských školách
Normatíva pre ZŠ

16046,11

16046,11

535750,00

531335,60

4096,00

4096,00

Źiaci SZP

300,00

300,00

Dopravné

2668,00

2035,66

12192,00

12192,00

6906,00

6906,00

Životné prostredie

114,00

114,00

Register obyvateľov

396,00

396,00

29,20

29,20

719,50

719,50

Sčítanie domov a bytov

2852,00

1471,16

Záchranné práce počas
mimoriadnej situácie
COVID-19
Modernizácia požiarnej
zbrojnice formou
nadstavby - kapitálový
Výstavba zberného dvora
v obci Sokolce

4177,68

4177,68

10326,13

0,00

10326,13

329898,53

329898,53

0,00

Okresný úrad
Nitra
Okresný úrad
Nitra
Okresný úrad
Nitra
Okresný úrad
Nitra
Okresný úrad
Nitra
Okresný úrad
Nitra
Okresný úrad
Nitra
Obvodný úrad
Komárno
Obvodný úrad
Komárno
Obvodný úrad
Komárno
Štatistický úrad
SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
životného
prostredia SR
Spolu:

Vzdelávacie poukazy

Asistent učiteľa
Príspevok na učebnice

Register adries
Voľby do NR SR

4414,40

632,34

1380,84

27764,91

Zostatok nevyčerpaných prostriedkov vo výške 27764,91 Eur tvorí končený zostatok
syntetického účtu 357 k 31.12.2020.
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec mala nasledovne finančné vzťahy inými obcami- príspevok na činnosť školskej jedálne.
Obce Bodza, Holiare a Brestovec na základe zmluvy k prispeli na prevádzku školskej jedálne.
Obec
Obec Bodza
Obec Holiare
Obec Brestovec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

1834,80
1793,60
2725,60

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

1834,80
1793,60
2725,60

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec nemala finančné vzťahy rozpočtom VUC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec na rok 2020 nemala programový rozpočet v zmysle uznesenia obecného
zastupiteľstva. V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.9/2015 zo dňa 10.12.2015
rozpočet obce na rok 2020 neobsahuje zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať
z výdavkov rozpočtu obce
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