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Záverečný účet obce za rok 2020

1. Rozpočet obce na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
obec zostavila ľozpočet podľa ustanovenia $ 10 odsek 7) zákona č.58312004 Z.z. o rozpočtových
pľavidlách územnej samosprávy a o Zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. BeŽný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový ľozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením č. 90l20I9.
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:

- pľvá zmena schválená dňa 16. 12.2020 uznesením č.14612020.

Rozpočet obce k 31.12.2020

z toho :

Schválený
rozpočet

Schvílený
rozpočet

po poslednei
zmene

BeŽné príimy 534 650,00 575 345,00
Kapitálové príimy 12 400,00 530 000,00

z toho :

Finančné 38 961 1 I4t 333 2l

Bežne výdavky 526 050,00 575 345,00
Kapitálové výdavky 29 96r,21 641333,2r
Finančné výdavky 30 000,00 30 000,00
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Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednei zmene

Skuto čnos t' k 3l.12.2020 o/o plnenia

t 246 678.21 t 3r4 441.72 L05,44

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Zrozpočtovaných celkových príjmov 1246678.2l EUR bol skutočný pľíjem k3lJ22020
V Sume l3l4 44l,72 EUR, čo pľedstavuje 105,44 % plnenie.

l. Bežné pľíjmy

Zrozpočtovaných bežných príjmov 575 345,00 EUR bol skutočný príjem k3l.12.2020 v sume
607 853'05 EUR, čo pľedstavuje l05,65 % plnenie.

a) daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z pľedpokladanej finančnej čiastky V Sume 384 000,00 EUR z výnosu dane zpríjmov boli
k3l.|2.2o20 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 387 236,47 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,84 %o.

Daň z nehnutel'ností
Zrozpočtovaných 30 000,00 EUR bol skutočný pľíjem k3I.12.2020 v sume 30 384,56 EUR, čo
predstavuje plnenie na 101 ,28yo plnenie.
K31.l2.20l9 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnutel'ností v sume 6 028,84 EUR.

Daň za psa
Zrozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem k3l.I2.2020 vsume 2]6,50 EUR, čo
predstavuje plnenie na92,17 oÁ plnenie.
K3I.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani zapsav Sume 56,00 EUR.

Daňza ubytovanie
Zrozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem k3l.l2.2020 vsume 104,10 EUR, čo
predstavuje plnenie na 104,1 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a dľobný stavebný odpad
Zrozpočtovaných 9600'00 EUR bol skutočný príjem k31.12.2020 vsume 8055,94 EUR, čo
predstavuje plnenie na83,92 % plnenie.
K 31 .12'2020 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad V Sume 22 302,14 EUR.
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Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

S kutočnos t' k 31.12.2020 7o plnenia

575 345,00 607 853,05 105,65

Schválený rozpočet na rok
2020 oo poslednei zmene

Skutočnos t' k 3l.12.2020 7o plnenia

424 000,00 426 057,57 100,49



Schválený ľozpočet na rok
2020po poslednej zmene

Skutočnos t' k 31.12.2020 7o plnenia

27 245.00 28 623,14 105,06

b) nedaňové príjmy:

Pľíjmy z podnikania a zvlastníctva majetku
Z tozpočtovaných 4 670,00 EUR bol skutočný príjem k3l.12.2020 v sume 3 891'l9 EUR. čo je
83,32 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zprenajatých pozemkov v sume 38,52
EUR a pľíjem zprenajatých budov. priestorov a objektov v sume 3 68l.92 EUR a l70,75 EUR
príjem z dividend.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - spľávne poplatky:
Zrozpočtovaných l2 500,00 EUR bol skutočný pľíjem k3l'12.2020 v sume 13 l75,00 EUR, čo
je 105,40 % plnenie.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného pľedaja a sluŽieb:
Zrozpočtovaných 8 000,00 EUR bol skutočný príjem k3l. 12.2020 v sume 7 914,80 EUR, čo
je 98,94 % plnenie. Uvedený príjem pľedstavuje pľíjem z poplatkov V sume 784,90 EUR, pľíjem
za školné v sume 790,OO EUR a pľíjem zastravné ŠJ u su-e 6 33g,9O EUR.
Ďalšie administľatívne poplatky a iné poplatky a platby:
Z tozpočtovaných 2 000,00 EUR bol skutočný pľíjem k31. 12. 2020 v sume 3 555,23 EUR, čo
je 177,76 7o plnenie.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných qýpomocí, vkladov a ážio
Zrozpočtovaných 75,00 EUR bol skutočný pľíjem k31.l2.2020 vsume 86,92 EUR, čo je
115,89 % plnenie.

c) iné nedaňové pľíjmy:

Schválený rozpočet na rok
2020po poslednei zmene

Skutočnos e k 31.12.2020 7o plnenia

12 100,00 35 r49,7r 290,49

Z rozpočtovaných iných nedaňových pľíjmov 12 100,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
35 149,71 EUR, čo predstavuje 290,49 o/o plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjem zná|'rad zpoistného plnenia vSume 108,68 EUR a pľíjem
z refundácie v Sume 35 041,03 EUR.

d) pľijaté granty a transfery

Zrozpočtovaných grantov atransferov 112 000 EURbol skutočný príjem vo výške II8022,63
EUR, čo pľedstavuje 105,38 % plnenie.

Schvĺílený rozpočet na ľok
2024 po poslednei zmene

Skutočnos ť k 31.12.2020 7o plnenia

112 000,00 rI8 022,63 105,38

Poslĺytovatel' dotácie Suma v ELJR Učel
UPSVaR 20 41t.53 Aktivačná činnosť
UPSVaR 2 766,00 Stľavné pľe deti v hmotnei núdzi
UPSVaR 66,40 Školske potrebv pre deti v HN
UPSVaR 672.43 Rodinné prídavkv
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Ministeľstvo vnútra SR 49 106,60 MOPS
okresný úrad Prešov - CDaPK 47.09 Cestná doprava
okľesný úrad Prešov - ZP 103,55 Zivotne pľostredie
okľesný školský úľad Prešov 2 267,00 Skolstvo - 5. ročné deti
okľesný úrad KeŽmarok 432,10 REGOB, registeľ adries
Ministerstvo vnútra KeŽmarok I 165.12 Voľby NR SR
Dobrovol'ná poŽiarna ochľana SR 3 000.00 Dotácia pre hasičov
Implementačná agentúľa MPSVaR l4 688.s9 Príiem za TSP
Metod.-pedagogické centľum Pľešov 6 498,68 Pľíiem za ŠŠp a pA
Ministerstvo vnútra SR r 916.00 Sčítanie SODB
UPSVaR KeŽmarok 14 82r.54 Pľíiem .'Podpora udrŽania miest"

Schválený rozpočet na ľok
2020 po poslednei zmene

Skutočnos ť k 3l.12.2020 7o plnenia

530 000,00 561 335,46 105,91

Gľanty a transfery boli účelovo učené a boli pouŽité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Zrozpočtovaných kapitálových príjmov 530 000,00 EUR bol skutočný príjem k3L.12.2020
v Sume 561335,46 EUR, čo pľedstavuje 105,91 o/o plnenie.

Pľíjem z pľedaja pozemkov a nehmotných aktív
Zrozpočtovaných 5 000,00 EUR bol skutočný príjem k3I.12.2020 vsume 4896,00 EUR, čo
predstavuje 97,92 0ŕ plnenie.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 525 000,00 EUR bol skutočný pľíjem k31.12.2020 v sume 556 439,46 EUR,
čo pľedstavuje 105,99 0Á plnenie.

até a tran

3. Príjmové finančné opeľácie:

Zrozpočtovaných príjmových finančných operácií 141333,21 EUR bol skutočný pľíjem
k3l.|2.2020 v sume l45 253,2l EUR, čo predstavqe 102,77 oÁ plnenie.

V roku 2020 bo|a prijatá dlhodobá návratná finančná výpomoc z Ministerstva financiĺ SR
Bratislava v Sume 21372,00 EUR na výkon samospľávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
schválená obecným zastupiteľstvom dňa I7 '09 .2020 uznesením č. 137 12020 .
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Poskytovatel'dotácie Suma v EUR Učet
Uľad vlády SR Bratislava 33 164,21 Rozšírenie vodovodnej siete pre

MRK
Ministerstvo f,rnancií Bratislava rr 231.43 Hasičská zbroinica
Environmentálny fond 388 692.22 COV
Slovenská agentúľa ZP Bratislava 103 351,60 Kompostáreň
Urad podpľedsedu vlády SR Bľatislava 20 000.00 Cyklotrasy

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnos ť k 3l.12.2020 7o plnenia

141333,2r 145 253,2r 102,77



Schválený ľozpočet na rok
2020 po poslednei zmene

Skutočnos t' k 31.12.2020 7o čeľpania

1246 678,21 890 347.44 7r.42

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok2020

Zrozpočtovaných celkových výdavkov l246 618,2l EUR bolo skutočne čerpané k3|)2.2020
V Sume 890 347 ,44 EUR, čo predstavuje 7l ,42 yo čerpanie.

l. Bežné výdavk1,

Zrozpočtovaných bežných výdavkov 575 345,00 EUR bolo skutočne čerpané k3IJ22020
v Sume 529 582,78 EUR, čo predstavuje 92'05 o% čerpanie.

v tom:

Čeľpanie jednotlivých rozpočtových poloŽiek beŽného ľozpočtu je pľílohou Záverečneho účtu.

Rozboľ významných položiek bežného ľozpočtu:
Mzdy, Platľ' služobné príjmy a ostatné osobné lyrovnania
Zrozpočtovaných výdavkov 262202,00 EUR bolo skutočné čeľpanie k3l'I2.2020 v sume
242 |I2,4O EUR, čo je 92,34 oÁ čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ocÚ,
terénnych sociálnych pracovníkov, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.

Poistné a príspevok do poist'ovní
Zľozpočtovaných výdavkov 90838,10 EUR bolo skutočne čerpané k3l.I2.2020 vsume
87 201'43 EUR, čo je 96,00 oÁ čerpanie.

Tovary a služby
Zrozpočtovaných výdavkov 219954,90 EUR bolo skutočne čerpané k31.l2.2020 vsume
l98393,75 EUR, čo je 90,20 Yo čerpanie. Ide o pľevádzkové výdavky všetkých stredísk ocÚ,
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Schválený rozpočet na
rok2020 po poslednej

zmene

Skutočnos ť k 31.12.2020 7o čerpania

575 345,00 529 582,19 92,05

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnost' 7o plnenia
Plánovanie, manažment a kontrola 55 000,00 57 914.70 105,41
Interné sluŽby l3 000,00 6 357,25 48,90
Bezpečnosť 7 600.00 7 199,47 94,73
odpadové hospodáľstvo 24 000,00 19 448,96 8 1 t04

Komunikácie 2 000,00 1491,02 74,55
Doprava 2 500,00 1 905,84 76,23
Vzdelávanie 130 000,00 96 499,92 14,23
Kultúra 3 500,00 3 135,17 89,58
Sociálne sluŽby 100,00 0,00 0
Administľatíva 99 000,00 90 352,36 9r,27
Správa obce 126195,00 105 559,11 83,65
Dotácie or ganizáciám, zdľuŽeniam 450,00 0,00 0
Voľby' AC, dotácie zo ŠR 112 000,00 r39 658,32 724,69
Spolu 575 345,00 529 582,78 92,05



ako sú cestovné náhľady. energie, mateľiál' dopravné, rutinná a štandardná Údržba, nájomne za
nájom a ostatné tovaľy a sluŽby.

Bežné transfery
Zrozpočtovaných výdavkov 2 350'00 EUR bolo skutočne čerpané k3l.l2.2020 Vsume
| 875,20 EUR, čo predstavuje 79'80 oÁ čerpanie.

2. Kapitálové výdavky'

Zrozpočtovaných kapitálových výdavkov 641333'2l EUR bolo skutočne čerpané k3I.122020
v Sume 332904'66 EUR, čo predstavuje 51,91 0/o čerpanie.

v tom:

Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloŽiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečneho
účtu

Medzi qýznamné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pľevádzkoqých stľojov, prístľojov, zariadení
Zrozpočtovaných 40 491,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k3I.|2.2020 vsume 40933'25
EUR, čo predstavuje 101 ,09 yo čerpanie'
b) Nákup nákladných vozidiel, t'ahačov, prípojných vozidiel
Zrozpočtovaných 54120,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k3I.12.2020 v sume 54 120,00
EUR, čo predstavuje 100'00 0/o čerpanie.
c) Prípľavná a pľojektová dokumentácia
Zrozpočtovaných 2959,17 EUR bolo skutočne vyčerpané k31.12.2020 v sume 7 099,00 EUR'
čo pľedstavuje 239,90 0% čerpanie.
d) Realizácia nových stavieb, ľekonštrukcia a modernizácia
Zrozpočtovaných 543 763,04 EUR bolo skutočne vyčerpané k31'.I2.20I9 v sume 230752,4l
EUR, čo predstavqe 42,44 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné opeľácie

Zrozpočtovaných výdavkových finančných operácií 30000,00 EUR na splácanie istiny
zpr|jatých úverov bolo skutočne čerpané k31.12.2020 VSume 25260,00 EUR avSume
2 600,00 EUR bola vrátená finančná zábezpeka, čo pľedstavuje 92,87 % čeľpanie.

Čeľpanie jednotlivých rozpočtových poloŽiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečneho účtu'
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Schválený ľozpočet na rok
2020 oo noslednei zmene

Skutočnos t' k 31.12.2020 7o čerpania

641333,21 332 904,66 51,91

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnost' 7o plnenia
Vzdelávanie 0,00 1 800,00 1 800
Správa obce 641333,21 331 104,66 5I,63
Spolu 641333,21 332 904,66 51,91

Schválený rozpočet na ľok
2020po poslednei zmene

Skuto čnos t' k 3l.12.2020 7o čeľpania

30 000,00 21 860,00 92,87



Hospodárenie obce Skutočnosť k31.12.2020 v EUR

BeŽne príjmy spolu 607 853.0s
z tolro : beŽné prĺjrrly obce 607 853.05

BeŽne výdavky spolu 529 s82.78
z toho : beŽné výdavky obce 529 582,7á

Bežný rozpočet 78 270,27
Kapitálové prĺjmy spolu 561 335,46
z toho : kapitálové prĺjmy obce 56l 335'1ó

Kapitálové v'ýdavky spolu 332 904,66
z toho : kapitálové výdavky obce 332 904.6ó

KapittúIový rozpočeí 228 430,80
PrebvÍoVscltodok bežného a kapittílového rozpočtu 306 701,07
Vyliičenie z pľebytku 410 649.87
U p r a v e ný p r e by to lĺ/uLptl o k b e žn é h o a k a p it tÍ I ov é h o ro zp o čt u 103 948,80
Pľíjmové fi nančné opeľácie t 15 253,2 I

Výdavkové fi nančne operácie 27 860,00

Rozdiel ftn attčných operúci{ It7 393,21
PRIJMY SPOLU 1314 441.11
VYDAVKY SPOLTJ 890 347.4t
Hospodóreníe obce 424 094'2Í
VyIúčenie z prebytku 470 649.8',
Upravené hospodórenie obce 13 444,41

.ĺ. Pľeb1,tok/schoclok rozpočtového hospoĺlĺirenia Za rok 2020

Pľebytok rozpočtu v sume 13 444,41EUR zistený podl'a ustanovenia s 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 neskoľších pľedpisov. v Sume l3 444.41 EUR navľhujeme pouŽit'
na:

- tvoľbu ľezervného fondu 13 444.41 EUR

V zmysle ustanovenia $ 16 odsek 6 zákona č.58312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samospľávy a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov V Znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri uspoľiadaní prebytku ľozpočtu obce podl'a $ l0 ods. 3

písm. a) a b) citovaného zákona. z tohto pľebytku vylučujú :
a) nevyčerpané pľostriedky zo sociálneho fondu podl'a zákona č.l52l1994 Z. Z. o Sociálnom

fonde (len v pľípade. ak obec nemá zrladený samostatný bankový účet v banke) V sume
5T6.45 EUR.

b) nevyčerpané prostriedky Zo Šn účelovo určené na beŽné výdavky poskytnute
v predchádzaJlcom ľozpočtovom roku V Sume 20 000.00 EUR' a to na pľojektovú
dokumentáciu na cyklotrasy,.

c) nevyčerpané pľostľiedky z Uradu pľáce. sociálnych vecí a rodiny KeŽmarok účelovo
uľčene na beŽné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom ľozpočtovotn ľoku V SLlme
1 44I.20 EUR. a to na podporu výchovy k stľavovacím návykom diet'aťa.

d) nevyčerpané pľostriedky z Environmentálneho fondu uľčene na kapitálove výdavky
poskytnute v pľedchádzajúcom ľozpočtovom ľoku V Sume 388 692..22 EUR' a to na
stavebné pľáce na ČoV v obci Malý Slavkov.
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ktoľéjemoŽnépouŽiťvrozpočtovomrokuvsúladesustanovením$8odsek4a5zákonač.
52312004 Z. z. o rozpočtových pľavidlách verejnej správy aoZmene adoplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
ĺ3 444,4I EUR.

5. Tvorba a použitie prostľiedkov fondov

Rezervný fond
obec vývára rezervný fond v zmysle ustanovenia $ 15 zákona č.58312004 Z. z. v z. n. p
o použití ľezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Sociálny fond
obec vytváľa sociálny fond v zmysle zákonač.15211994 Z. z. v z.n.p.

Fond rezervný Suma v EIJR
zs k 1.r.2020 104 100,03
Prírastky - z prebytku ľozpočtu za uplynulý

ľozpočtový rok
0 00

- zrozdiellmedzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskei činnosti po zdanenÍ

0 00

- z ťlnančných operácrĺ 0,00
Ubytky - použitie rezeľvného fondu : 90 000,00

- kľýie schodku ľozpočtu 0,00
- ostatné úbytky 0,00

Y,Lk3t.12.2020 14 100,03

Sociálny fond Suma v EUR
zs k 1 .1.2020 298,68
Pľíľastky - povinný prídel - I % 2 047,77
Ubýky - ostatné úbytky I 830,00
Y,Lk31.t2.2020 516,45
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6. Bilancia aktív a pasív k3l.12.2019

AKTÍva

PASIVA

Názov

Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2020 vEUR

2 928 544,04

I<,L k 31.12.2020 v EIJR

3 888 494,51
z toho

Dlhodobý nehmotný majetok 1 883,10 1 883,10
Dlhodobý hmotný majetok 2 8r3 3r7,09 3 773 267,56
Dlhodobý finančný majetok 113 343,85 113 343,85
obežný majetok spolu 245 946,7r 548 562,9r
z toho

Zásoby 13,50 0,57
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00
Dlhodobé pohl'adávky 0,00 21 483,06
Krátkodobé pohlädávky 12 746,61 13 474,80
Finančné účty 233186,60 513 604,48
Poskýnuté návľatné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00
Poskytnuté návratné fin. ýpomoci krát' 0,00 0,00
Casové ľozlíšenie 1 011,78 r 65r,70

Vlastné imanie

7,sk

r 55227r,12 I 614 589,37
z toho

oceňovacie rozdiely 0,00 0,00
Fondy 0,00 0,00
Výsledok hospodáľenia 1552Tn,r2 1 614 589,37
Záxäzky 309 567.97 1362 410,15
z toho
Rezervy I 050,00 1 050,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 40 246,21 407 720,54
Dlhodobé záväzky I 153,81 5r6,45
Krátkodobé záväzky 32 919,93 722 813,14
Bankové úvery a výpomoci 234198,02 230 310,02
Časové rozlíšenie t 3r3 663,44 r 461 709,60
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Druh áviizku Zétviizky celkom
k 3 l. 12.2020 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

Druh záväzkov voči:
- dodávatel'om 694 379.25 305 5ó7.03 388 812.22
- zamestnancom t4 676,09 t4 676,09 0,00
- poisťovniam l0 657.07 t0 657.07 0.00
- daňovému úradu 2 314,92 2 314,92 0,00
- štátnemu ľozpočtu 0.00 0.00 0,00
*bankám 0,00 0,00 0.00
- štátnym fondom 0.00 0,00 0,00
- ostatné záväzky 785.81 78s.81 0.00

Záväzkv sDolu k 3l.12.2020 722913,14 334 000,92 388 812,22

7. Prehl'ad o stave a vývoji dlhu k 3l.12.2020

Stav zánäzkov k 3l.12.2020

Stav úveľoY k 3l.12.2020

veľiteľ Úcel
VýŠka

poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny

zaĺok2019

Ročná splĺátka
úrokov

2arck2020

Zostatok
úveru (istiny)
k3t.t2.2020

Rok
splatnosti

SZRB Splašková
kanalizácia

141 44',7,30 119 964,24 237,18 21 483,06 r.2021

SZRB Modernizácia
veľ. osvetlenia

229 554,96 25 260,00 1720,98 187 454,96 r.2028

V roku 2018 obec prijala úver na pľedfinancovanie realizácie projektov: ,,Výstavba splaškovej
kana|izácie v obci Malý Slavkov" v sume 1|9 964,24 EUR a v roku 2019 v Sume 21 483,06
EUR. V roku 2019 bol splatený vo výške l19 964,24 EUR, Zostatok k 3 1 . 12. 2020 je 21 483,06
EUR.

Vroku 2018 obec prijala úveľ na financovanie projektu,,Modernizácia verejného osvetlenia
v Malom Slavkove" v sume 84 158,35 Eur. V ľoku 2019 obec prijala úver na splatenie úveru
z ľoku 2006 vo výške 26 534,59 EUR a na rekonštrukciu Mateľskej školy v sume 1l8 862,02
EUR. V roku 2019 bol splatený úver vo výške 16 840,00 EUR. V roku 2020bo| splatený úver vo
výške 25 260,00 EUR. Nesplatený úveľ k 3I. 12. 2020 je vo výške l87 454,96 EUR.

Dodľžiavanie pľavidiel používania návratných zdrojov financovania:
obec vZmysle ustanovenia $ 17 ods.6 zákonač.58312004 Z. z. o ľozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a o Zmene a doplnení niektor;ých zákonov v Z. n. p., môŽe na plnenie
svojich úloh prijat'návratné zdroje financovania' len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekľočí 607. skutočných bežných príjmov pľedchádzajúceho

rozpočtového roka a
b) suma splátok návľatných zdrojov financovania' vľátane úhľady výnosov a suma splátok

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekľočí v príslušnom rozpočtovom roku
25 o/" skutočných beŽných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znižených o
prostľiedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej spľávy, pľostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostľiedky zo zahraničia alebo
pro stri edky zí skané na základe o Sob itného pľedpi su.

a dl'a 17 ods.6 Nm. a
Text Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2019:

525 509,12

- skutočné bežné príimy obce s25 s09.12
Spolu bežné príimy obce a Ro k 3l.12.2019 525 509,12
Celková suma dlhu obce k 3l.l2.2020z 230 310,02

- zostatok istiny z barrkových úverov t87 454.96
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- Zostatok istitly z pôžičiek 0.00
- zostatok istiIry z návratných finarlčIrých výpomocí 21 312.00
- zostatok istiny z investičnýcll dodávatel'ských úverov 0.00
- zostatok istiny z bankových ĺtverov na predfinaIlcovaIrie

proiektov EU
21 483.06

- zostatok istiny z Ĺtverov zo SFRB na obecné rláiomné byty 0,00
- zostatok istiny z úveľu z EItvironmentálneho fondu 0,00

Spolu celková suma dlhu obce k 3l.12.2020 230 310,02
Do celkove.i sumv sa nezapočítavaiú záväzkv: 21 483.06

- z úverov zo SFRB obecné náiomné byty 0,00
- z úveru z E'nviľonmentálneho fondu 0,00
- z bankovýclr úverov na predfinancovanie pľoiektov EU 21 493,06

Spolu suma záväzkov, ktoľá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu
obce

21493,06

Spolu upravená celková suma dlhu obce k31.12.2020 208826,96

Zostatok istiny k 31.12.2020 Skutočné bežné príjmy
k31.12.2019

$ 17 ods.ó písm. a)

208 826,96 525 509.12 39,74 oÁ

Zákonná podmienka podľa $ 17 ods.6 písm. a) zákonač'58312004 Z .z.bola splnená.

b v 17 ods.6 b

Zákonná podmienka podľa $ 17 ods.6 písm. b) zákonač.58312004 Z. z.bola splnená.

8. Uctaje o hospodárení príspevkových organizácií

obec nie je zriaďovatel'om Žiadnej príspevkovej organizácie.

Text Suma v EUR
Skutočné bežné pľíjmy z Íinančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2019:

525 509,13

- skutočné beŽné príimY obce 525 509.13
Spolu bežné príimy obce a Ro k 31.12.2019 525 509,13
Bežné pľíimv obce a RO znížené o: 47 919,00

- dotácie na prenesený výkon štátnei správy 578.r s
- dotácie zo ŠR 6 582.23
- dotácie z MV SR 24 002.32
- dotácie z Implementačnei agentúry t6 756.30

Spolu bežné pľíimy obce a Ro znížené k3l.12.20l9 477 590,13
Spolu upravené búné príjmy k31.ĺ2.2019* 477 590,13
Splátky istiny a úrokov z Íinančného ýkazu FIN 1-12
k 3 1.12.2020 s výnim ko u i ed no ľazového p redčas ného splatenia : 25260,00

- 82100s 25 260,00
Spolu splátkv istinY a úľokov k 31.12.2019** 25 260,00

Suma ročných splátok
Yľátane úhrady výnosov za

rok 2020**

Skutočné upravené bežné
príjmy k 3t.12.2019*

$ 17 ods.6 písm. b)

25 260,00 477 590.13 0,05 7o
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9. Prehl'ad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikatel'om podl'a $ 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

obec v ľoku 2020 neposkytla Žiadne dotácie pľávnickým osobám, fyzickým osobám
podnikateľom na podpoľu všeobecne prospešných sluŽieb. na všeobecne pľospešný alebo
verejnoprospešný účel.

t0. Udaje o nákladoch a výnosoch podnikatel'skej činnosti

obec Malý Slavkov nemá podnikateľskú činnosť.

l1. Finančné uspoľiadanie vzt'ahov voči

a) zriadeným a založeným pľávnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) ľozpočtom VUC

V súlade s ustanovením $ 16 ods.2 zákona č.58312004 o rozpočtových pľavidlách územnej
samospľávy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov y znení neskorších pľedpisov má obec
finančne uspoľiadať svoje hospodáľenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
za|oženým právnickým osobám, ťyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám'
ktoým poskytli finančné prostriedky svojho ľozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VUC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným pľávnickým osobám

obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s pľávnickými osobami.

b) Finančné uspoľiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovatel'

-1-

Učelové určenie grantu, tľansfeľu uviest'
: školstvo' matrika, ....
_ bežné výdavky
_ kapitálové výdavlry

-2-

Suma
poskytnutých
Íinančných
prostriedkov

-3-

Suma skutočne
pouätých
Íinančných
prostriedkov

-4-

Rozdiel
(

)
stl.3 stĺ.ĺ

-5-
UPSVaR
KeŽmarok

Aktivačná činnosť 20 4rr,53 20 4rr,53 0,00

UPSVaR
KeŽmaľok

Stravné pre deti v hmotnej núďzi 2 766,00 1324,80 r 441,20

UPSVaR
KeŽmarok

Školské potreby pre deti v HN 66,40 66,40 0,00

UPSVaR
KeŽmarok

Rodinné prídavky 672.43 672,43 0.00

okresný úrad
Pľešov

Školstvo - 5. ročné deti 2261,00 2267,00 0 00

okľesný úľad
Prešov

Cestná dopľava 41,09 41,09 0,00

okresný úrad
Prešov

REGOB, registeľ adries 432,r0 432,10 0,00
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okresný úrad
Prešov

Zivotne pľostredie 103.55 103.55 0 00

okresný úľad
KeŽmaľok

Príjem na vol'by do NR SR | 165,12 1081,08 84 t04

Fond sociálneho
rozvoia

Terénna sociálna práca l4 688,59 l4 688,59 0 00

Dobľovoľná
požiama ochľana

Dotácia pľe hasičov 3 000,00 3 000,00 0,00

Urad
podpredsedu
vlády SR

Dotácia na PD na cyklotrasy 20 000,00 0,00 20 000,00

Ministerstvo
vnútra SR

MOPS 49 106,60 49 106,60 0,00

Metodicko-
pedagogické
centľum Prešov

Dotácia na špeciálneho pedagóga
a pedagogického asistenta v MŠ

6 498,68 6 498,68 0 00

Ministerstvo
vnútra SR

Sčítanie SODB 1976,00 1976,00 0 00

UPSVaR
Kežmarok

Príspevok na projekt ,,Podpora
udrŽania zamestnanosti
v mateľských školách"

14 82r,54 14 821,54 0 00

c) Fiqančné usporiadanie voči štátnym fondom

obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi

d) Finančné usporiadanie voči ľozpočtom iných obcí

obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s inými obcami.

e) Finančné usporiadanie voči ľozpočtom VÚC

obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s VUC.

12. Hodnotenie plnenia progľamov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu

obec Malý Slavkov neuplatňuje progľamový rozpočet pre rok 2020 na zák|ade uznesenia
obecného zastupiteľstva č. 90l20I9 zo dňa 12. 12. 2019.
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