
 
 

 

STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU 

ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE HAŽÍN 

 

ZA ROK 2020 

 

 

 
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Hažín. 

 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Hažín za rok 2020( ďalej len „stanovisko“) 

som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Hažín za rok 2020 a na 

základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2020. 

 

 

A, VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K ZÁVEREČNÉMU 

ÚČTU 

 

 

Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu 

obce Hažín za rok 2020 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) z dvoch hľadísk: 

 

 

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu  

1.1 Súlad so všeobecnými právnymi predpismi 

 

 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 538/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov ( zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) , ako aj so Zásadami 

rozpočtového hospodárenia obce Hažín.  

 

1.2 Dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany obce 

 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej 

lehote , t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods.2 zákona  č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16, odsek 9 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 
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1.3 Dodržiavanie auditu zo strany obce 

 

Obec si splní povinnosť  podľa § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a dá si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4).   Ku dňu 

predkladania stanoviska účtovná závierka ešte nebola overená audítorom. 

 

 

 

 

 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu  

 

Predložený  návrh záverečného účtu  obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona 

o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy : údaje o plnení rozpočtu  v členení podľa § 10 

ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad  o stave a vývoji 

dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií, prehľad o poskytnutých  dotáciách podľa § 

7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným 

celkom zverejnené iným spôsobom, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti  

a hodnotenia plnenia programov obce. Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej 

klasifikácie  v súlade s príručkou č. MF/009168/2019-411 na zostavenie návrhu rozpočtu 

verejnej správy na roky 2020 -2022, kde sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická 

klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je  záväzná pri zostavovaní, sledovaní 

a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. 

 

 

 

 

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

 

 

Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala ustanovenia § 10 ods. 7 zákona 

č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po skončení rozpočtového roka  údaje 

o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadala svoje hospodárenie 

vrátane finančných vzťahov k zriadeným  alebo založeným právnickým a fyzickým osobám – 

podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu, ďalej 

usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu , štátnym fondom , rozpočtom iných obcí 

a k rozpočtom vyšších územných celkov. 

 

 

1. Rozpočtové hospodárenie  

 

 

Finančné hospodárenie  obce sa riadilo rozpočtom , ktorý bol schválený obecným 

zastupiteľstvom (OZ) dňa  28.11.2019  uznesením  OZ č. 27/2019.  

 



                                                                       3 

Rozpočet na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako 

prebytkový.   

 

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka zmenený rozpočtovými opatreniami.   

 

 

 

 
Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 11.06.2020  uznesením č. 18/2020 

- druhá zmena schválená dňa 3.12.2020  uznesením č. 33/2020 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 182 714,00 221 875,26 

z toho :   

Bežné príjmy 182 714,00 201 976,26 

Kapitálové príjmy 0   0 

Finančné príjmy 0  19 899,00 

Výdavky celkom 153 654,00 204 255,44 

z toho :   

Bežné výdavky  137 654,00 169 355,44 

Kapitálové výdavky  16 000,00  34 900,00 

Finančné výdavky    0 0 

Rozpočet  obce    29 060,00 17 619,82 

 

Rozpočet obce bol po zmenách schválený ako vyrovnaný , čím obec neporušila zákon č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Rozpočet obce k 31.12.2020  bol zostavený ako prebytkový. 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020  

 
Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

                   221 875,26                        216 586,52                         97,61 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov  221 875,26 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 216  586,52  EUR, čo predstavuje  97,61 % plnenie.  
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1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

201 976,26 196 687,52     97,38 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 201 976,26  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

196 687,52 EUR, čo predstavuje  97,38 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

   167 521,20                 164 404,78                              98,13  

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 107 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 

31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 106 884,76 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 99,89 %.   

 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 51 231,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 48 230,26 EUR, čo 

je 94,14 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 41 338,20 EUR, dane zo stavieb boli v 

sume 6 892,06 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 

3 000,00 EUR. 

 

 

Ostatné dane a poplatky 

Z rozpočtovaných  9 290,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 9 289,76  EUR, čo 

je 99,99 % plnenie. Príjmy dane za psa boli v sume  1 050,00 EUR, poplatky za  komunálny 

odpad boli v sume 8 239,76 EUR. K 31.12.2020 obec neviduje pohľadávky na poplatkoch za 

vývoz odpadu ani za psa. 

 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

10 405,00                 10 165,60                         97,69 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných  1 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume  905,00 EUR, čo je 

56,56 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých priestorov a pozemkov- 

hrobových miest. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 562,43 EUR, čo je 

80,35 % plnenie.  
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Ostatné platby a poplatky: 

Z rozpočtovaných 9 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume  9 603,00 EUR, čo je 

99,00 % plnenie. 

Jedná sa o príjem poplatkov za ČOV, príjem za stravné lístky, za dom smútku, za vyhlásenie 

relácií v rozhlase, príjem z predaja odpadových nádob. K 31.12.2020 obec neviduje pohľadávky 

na poplatkoch.   

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0              200,00                    100,00 

 

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z poskytnutého príspevku od firmy NOP. 

 

d) prijaté granty a transfery 

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

22 250,06 21 012,14 94,44 

 

 

 

 

Obec v roku 2020 prijala nasledovne granty a transfery: 

 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

IA MPSVaR 5 130,00 Terénna opatrovateľská služba 

Ministerstvo vnútra SR 19,60 Register adries 

Ministerstvo vnútra SR 160,05 Register obyvateľov 

Okresný  úrad Košice, odbor ŽP  46,07 Životné prostredie 

Ministerstvo dopravy SR 20,95 Cestná doprava 

ÚPSVaR Michalovce 5 794,66 Cesta na trh práce 

ÚPSVaR Michalovce 896,37 RP Badžová 

ÚPSVaR Michalovce 223,94 RP Sakajto 

Okresný úrad Michalovce 1 292,44 Voľby do NRSR 

ÚPSVaR Michalovce 3 334,44 Pracuj, zmeň svoj život 

Slovakian Energy Horizont 1 637,10 Prieskumné územie - vrty 

Okresný úrad Michalovce 1 116,52 Testovanie COVID 

Ministerstvo vnútra SR 1 340,00 SODB 2021 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0 0 0 
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Príjmový kapitálový rozpočet nebol v roku 2020 vytvorený ani čerpaný. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

19 899,00 19 899,00 100,00 

 
Príjmové  finančné operácie v sume 14 000 EUR  tvoria prostriedky z predchádzajúceho roku na 

dokončenie chodníkov a návratná finančná výpomoc z MFSR vo výške 5.899 EUR. 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

204 255,44               203 688,65                        99,72 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 204 255,44  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 203 688,65 EUR, čo predstavuje  99,72 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

165 355,44                 168 938,57                         99,75 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 165 355,44  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 168 938,57 EUR, čo predstavuje   99,75 % čerpanie.  

 

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 52 723,13 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 52 285,04 EUR, 

čo je 99,16 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontrolórky, odmeny 

poslancov, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, odmeny volebnej komisie. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 30 153,53 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 29 912,37 EUR, 

čo je 99,20 % čerpanie. Jedná sa o platby poistného zamestnávateľa za mzdy a odmeny uvedené 

vyššie. 

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných  138 931,18 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 139 494,58 

EUR, čo je 100,40 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 

cestovné náhrady, energie, telefónne poplatky, poštovné,  všeobecný materiál, nákup výpočtovej 

techniky a softvéru, údržba kosačiek, ciest, ČOV, cintorína, verejných priestranstiev, výdavky na 

stravovanie, školenia a semináre, poistenie majetku obce, vývoz TKO, výdavky na kultúrne 

podujatia, výdavky na propagáciu obce, výdavky za spracovanie auditu za 2019 a ostatné tovary 

a všeobecné služby. 
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Bežné transfery 

Z rozpočtovaných  1 502,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 501,26 EUR, čo 

predstavuje 99,95 % čerpanie. Jedná sa o transfery subjektom verejnej správy a členské 

príspevky pre ZMOS, RVC, SOU Vinné. 

 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných 1 407,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume  1 406,05 EUR, 

čo predstavuje 99,93 % čerpanie. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

 

 Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

34 900,00              34 750,08                    99,57 

 

Medzi kapitálové výdavky patrí  dokončenie prvej etapy  rekonštrukcie a modernizácie 

chodníkov  I. etapa, Rekonštrukcia strechy a podkrovia v KC. 

 

3) Výdavkové finančné operácie: 

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0 0 0 

 

Finančné operácie obec v roku 2020 nerozpočtovala. 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2020  

v EUR 

  
Bežné  príjmy spolu 196 687,52 

Bežné výdavky spolu 168 938,57 

Bežný rozpočet +27 748,95  

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 34 750,08 

Kapitálový rozpočet -34 750,08 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -7 001,13 

Vylúčenie z prebytku  5678,54 

Upravené hospodárenie obce -12 679,27  

Príjmy z finančných operácií 19 899,00 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií +19 899,00 
  PRÍJMY SPOLU 216 586,521 
  VÝDAVKY SPOLU 203 688,655 

  Hospodárenie obce +12 897,871 
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  Upravené hospodárenie obce o nevyčerpané dotácie 7 219,330 

Nevyčerpané dotácie vo výške 5 678,54 EUR 

 

Schodok rozpočtu v sume 12 679,67 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  5 678,54 EUR  bol v rozpočtovom roku 2020  

vysporiadaný: z finančných operácií v sume 12 679,54 EUR. 

 

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov sa upravuje – znižuje o : 

 

 a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  5 678,54 EUR, a to na :  

- dotácia SODB v sume  707,00 EUR 

- prieskumné územie (vrty) v sume 1 637,10 EUR 

- dotácia na pracovné miesto UPSVaR v sume 3 334,44 EUR 

 

 

Zostatok  finančných operácií v sume  19 899,00 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 12 679,67 EUR  

 

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 7 219,33  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 7 219,33 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 7 

219,33 EUR. 

 

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obec nevedie rezervný fond na 

samostatnom bankovom účte. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  4 739,24    

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

2 480,09      

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2020 7 219,33       
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Sociálny fond 

Obec tvorí sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z..Tvorbu a použitie sociálneho fondu 

upravuje kolektívna zmluva. Obec nevedie sociálny fond na samostatnom bankovom účte. 

 

Sociálny fond  Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  444,79 

Prírastky – povinný prídel  - 1,25 %  384,99 

Úbytky   - stravné lístky 146,40 

KZ k 31.12.2020 683,38 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.202  

 
A K T Í V A  

Názov   KS  k  31.12.2020   PS  k  01.01.2020  

Majetok spolu 871 691,59 876 574,71 

Neobežný majetok spolu 848 452,77 851 506,16 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 1 177,00 1 429 

Dlhodobý hmotný majetok 749 730,36 752 531,75 

Dlhodobý finančný majetok 97 545,41 97 545,41 

Obežný majetok spolu 22 647,16 24 482,27 

z toho :   

Zásoby 0,00 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0 

Krátkodobé pohľadávky  3 000,00 3 099,98 

Finančné účty  19 647,16 21 382,29 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0 

Časové rozlíšenie  591,66 586,28 

 

 

P A S Í V A  

Názov KS  k  31.12.2020 PS k  01.01.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 871 691,59 876 574,71 

Vlastné imanie  318 894,21 286 958,43 
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z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0 

Fondy 0,00 0 

Výsledok hospodárenia  318 894,21 286 958,43 

Záväzky 41 350,20 52 382,95 

z toho :   

Rezervy  900,00 900,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 5 678,54 14 000,00 

Dlhodobé záväzky 683,38 444,79 

Krátkodobé záväzky 6 889,28 6 138,16 

Bankové úvery a výpomoci 27 199,00 30 900,00 

Časové rozlíšenie 511 447,18 537 233,33 

 

 

 

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 

z toho v lehote 

splatnosti 

z toho po 

lehote 

splatnosti 

Druh záväzku voči:    

- dodávateľom  1 710,97 1 710,97  

- zamestnancom 2 253,45 2 253,45  

- poisťovniam 2 351,45 2 351,45  

- daňovému úradu  573,41 573,41  

- štátnemu rozpočtu    

- bankám 21 300,00 21 300,00  

- krátkodobé finančné výpomoci 5 899,00 5 899,00  

- iné záväzky 683,38 683,38  

-     záväzky zo sociálneho fondu 900,00 900,00  

- subjektu verejnej správy 5 678,54 5 678,54  

Záväzky spolu k 31.12.2020 41 350,20 41 350,20  

 

 

Stav úverov k 31.12.2020 
Veriteľ Účel Rok prijatia Ročná 

splátka istiny 

za rok 2020 

Ročná 

splátka 

úrokov za 

rok 2020 

Zostatok 

úveru 

(istiny) 

k 31.12. 

2020 

Rok 

splatnosti 

Prima 

banka a.s. 

Kapitálové 

výdavky 

2007   21 300,00 2022 
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Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022, 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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov 

neprekročí 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): 
 Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2019:  

239 545,59 

- skutočné bežné príjmy 239 545,59 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 239 545,59 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:   

- zostatok istiny z bankových úverov 21 300,00 

- zostatok istiny z pôžičiek  5 899,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 27 199,00 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 0,00 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu 

obce 

0,00 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020 27 199,00 

Zostatok istiny k 31.12.2020 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019 

§ 17 ods.6 písm. a) 

27 199,00 239 545,59 11,35 % 

 

 

Obec splnila zákonnú podmienku podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých  

 

 

 

b)Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
 Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2019:  

239 545,59 

- skutočné bežné príjmy obce  239 545,59 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 239 545,59 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie zo ŠR 78 069,62 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019 161 475,97 
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Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019* 161 475,97 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného 

splatenia:  

 

- 651002 10 247,27 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** 10 247,27 

 

 

 

 

 

Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2020** 

Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

10 247,27 161 475,97 6,34 % 

  

                                                                                                

Obec splnila zákonnú podmienku podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 

Obec nie  je zriaďovateľom príspevkových organizácií.  

 

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  právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na 

podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 

 

 

 

10. Podnikateľská činnosť   

 
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.  

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) 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 

 

 

Obec nemá zriadené rozpočtové ani príspevkové organizácie, ani založené právnické osoby. 

 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť : školstvo, 

matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

ÚPSVaR MI Bežné - ref. miezd §50, 

§54, 

RP Badžová, RP Sakajto 

10 249,41 6 914,97 3 334,44 

Okresný úrad MI Bežné –voľby NRSR 1 292,44 1 292,44 0,00 

Okresný úrad MI Bežné – Testovanie 

COVID 
1 116,52 1 116,52 0,00 

Okresný úrad KE  Bežné - životné prostredie 46,07 46,07 0,00 

Min. dopravy SR Bežné - cestná doprava 20,95 20,95 0,00 

Min. vnútra SR Bežné – register adries a 

obyvateľov  
179,65 179,65 0,00 

Slovakian Energy 

Horizont 

Vrty 
1 637,10 0,00 1 637,10 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Sčítanie obyvateľov a 

domov 
1 340,00 633,00 707,00 

IA MPSVaR Terénna opatrovateľská 

služba 
5 130,00 5 130,00 0,00 

SPOLU  21 012,14 15 333,60 5 678,54 

 

 

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 neposkytla,  ani neprijala v roku 2020 prostriedky od iných obcí. 

 
 

 

 

12.  Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu 

 
Obec na základe rozhodnutia poslancov obecného zastupiteľstva neuplatňuje programový 

rozpočet. 

 

 

 

 

13.Záver  

 
 Záverečný účet obce je vypracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, obsahuje údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu 

aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu. 

Pred prerokovaním a schválením záverečného účtu obce za rok 2019 bola splnená zákonná 

podmienka 15-denného zverejnenia na verejnú diskusiu v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

V súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve. Ku 

dňu predkladania stanoviska účtovná závierka ešte nebola overená audítorom. 

 

  

Z Á V E R E Č N Ý  V Ý R O K :  

 

Na základe vykonaného zhodnotenia dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov a skutočností 

hospodárenia obce , odporúčam obecnému zastupiteľstvu záverečný účet prerokovať a 

uzavrieť s výrokom: „Obecné zastupiteľstvo obce celoročné hospodárenie obce Hažín za 

rok 2020 schvaľuje bez výhrad“. 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Marcela Koščová                 

 

V Michalovciach ,  dňa 22.04. 2021 


