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1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na
rok 2020.
Obec 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 vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 03.12.2019
uznesením č. 1/4/2019
Rozpočet bol zmenený nasledovne:
- prvá zmena schválená dňa 08.06.2020 uznesením č. 3/2/2020
- druhá zmena schválená dňa 08.12.2020 uznesením č. 2/5/2020

Rozpočet obce k 31.12.2020

370 324,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
494 248,20

370 324,00
0,00
0,00

416 423,13
41 556,47
36 268,60

370 324,00

462 935,89

370 324,00
0,00
0,00

411 866,58
51 069,31
0,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

494 248,20

494 248,20

100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 494 248,20 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 494 248,20 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

416 423,13

416 423,13

100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 416 423,13 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 416 423,13 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

268 803,75

268 803,75

100,00

Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 250 430,89,00 EUR z výnosu dane
z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume
250 430,89 EUR, čo predstavuje plnenie 100,00 % plnenie.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 18 372,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
18 372,86 EUR, čo predstavuje plnenie 100,00 % plnenie. Príjmy dane
z pozemkov boli v sume 6 290,38 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume
3 521,62 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 60,80 EUR.
Daň za psa bol príjem k 31.12.2020 vo výške 539,00 EUR.
Poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad bol k 31.12.2020 vo výške
7 961,06 EUR.

b) nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

18 189,54

18 189,54

100,00

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2 092,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
2 092,67 EUR, čo je 100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky za overenie, potvrdenia,
cintorínske poplatky, relácie v miestnom rozhlase, poplatky za MŠ a stravné
poplatky.
Z rozpočtovaných 16 096,87 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
16 096,87 EUR, čo je 100,00 % plnenia.
c) iné nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0,00

0,00

100,00

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov v sume 129 429,84 EUR, bol skutočný
príjem vo výške 129 429,84 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad – odbor školstva
Okresný úrad – odbor školstva
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Okresný úrad

Suma
97 148,00
915,00
821,52
0,00
166,00
267,96

Účel
Základná škola normatív
Vzdelávacie poukazy
Rodinné prídavky
Strava hmotná núdza
Učebné pomôcky
Evidencia obyvateľstva

Okresný úrad – odbor školstva
ÚPSVaR

3 050,00 Soc. znevýhod. prostredie
1 411,20 Dotácia k stravovacím
návykom – predškoláci MŠ
Okresný úrad – odbor školstva
1 159,00 Materská škola predškoláci
ÚPSVaR
4 166,40 Dotácia k stravovacím
návykom – ZŠ
Okresný úrad – odbor školstva
12 192,00 Asistent učiteľa
Okresný úrad – odbor školstva
1 176,00 Učebnice
Okresný úrad
34,00 Register adries
Okresný úrad
77,13 Životné prostredie
Dobrovoľná požiarna ochrana
1 400,00 DHZ
Okresný úrad
1 132,24 Voľby
MP SR
2 425,39 Testovanie Covid19
Okresný úrad
1 888,00 Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na Skutočnosť k 31.12.2020
rok 2020
41 556,47
41 556,47

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov v sume 41 556,47 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2020 v sume 41 556,47 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Suma
predstavuje poskytnuté dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu za účelom
realizácie projektu „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská
Nová Ves“
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020
36 268,60
36 268,60

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií v sume 36 268,60 EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 36 268,60 EUR, čo je 100,00 % plnenie.
V roku 2020 boli do rozpočtu obce zapojené na základe uznesení OZ prostriedky
z rezervného fondu určené na kapitálové výdavky obce v sume 34 048,60 EUR.
V roku 2020 boli použité:
nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 2 220,00 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na
rok 2020
462 935,89

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

462 030,19

99,80

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 462 935,89 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 462 030,19 EUR, čo predstavuje 99,80 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2020
411 866,58

Skutočnosť k 31.12.2020
410 960,88

% čerpania
99,78

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 411 866,58 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 410 960,88 EUR, čo predstavuje 99,78 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Z rozpočtovaných výdavkov 189 641,84 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2020
v sume 189 254,34 EUR, čo je 99,79 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky
pracovníkov OcÚ, pracovníkov školskej jedálne a školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Z rozpočtovaných výdavkov 66 372,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 66 471,78 EUR, čo je 100,15 % čerpanie.
Tovary a služby (630)
Z rozpočtovaných výdavkov 152 857,65 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 152 192,03 EUR, čo je 99,56 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky
všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné,
rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery (640)
Z rozpočtovaných 1 341,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
1 389,61 EUR, čo predstavuje 103,62 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2020
51 069,31

Skutočnosť k 31.12.2020
51 069,31

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 51 069,31 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 51 069,31 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Realizácia projektu „ Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská
Nová Ves“
Z rozpočtovaných 46 299,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
46 299,60 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Z toho bola poskytnutá dotácia v sume
31 774,52 EUR z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
3) Výdavkové finančné operácie
Obec nemá výdavkové finančné operácie.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020
v EUR

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
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích
prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích
prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

416 423,13
416 423,13
0,00
410 960,88
410 960,88
0,00
5 462,25
41 556,47
41 556,47
0,00
51 069,31
51 069,31
0,00
- 9 512,84
- 4 050,59
- 7 175,87
- 11 226,46
36 268,60
0,00
36 268,60
494 248,20
462 030,19
32 218,01
- 7 175,87
25 042,14

V zmysle § 10 zák. Č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, hospodárenie obce tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného

a kapitálového rozpočtu. Hospodárenie bežného rozpočtu sa skončilo prebytkom
vo výške 5 462,25 EUR a kapitálového rozpočtu schodkom vo výške 9 512,84 EUR,
ktorý bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný z rezervného fondu. Spolu
výsledok bežného a kapitálového rozpočtu je schodok vo výške 4 050,59 EUR.
Okrem toho súčasťou rozpočtu obce boli finančné operácie, ktoré boli prebytkové
v sume 36 268,60 EUR. Celkové hospodárenie obce vrátane finančných operácií
je prebytok v sume 32 218,63 EUR.
Schodok rozpočtu v sume 4 050,59 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 7 175,87 EUR predstavuje upravený schodok rozpočtu v sume
11 226,46 EUR.
Hospodárenie obce k 31.12.2020 bolo v sume 32 218,01 EUR 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
navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu v sume
32 218,01 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 toho
prebytku vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4 665,70 EUR, a to na:
- dotácia na obedy „Podpora výchovy k stravovacím návykom.“ pre žiakov ZŠ
a predškolákom MŠ v sume 3 650,40 EUR.
b) dotácia „Sčítanie obyvateľov, domov a bytov.“ v sume 1 015,30 EUR.
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa
ustanovenia § 140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 2 048,98 EUR, z toho
stravné v sume 1 829,50 a réžia ŠJ 219,48 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu na rok
2020 vo výške 25 042,14 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a iných fondov
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.
V roku 2020 bol rezervný fond tvorený vo výške 34 048,60 EUR.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 1/2/2020 zo dňa 08.06.2020 schválilo
čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky a to:
úhrada výdavkov na osvetlenie ihriska pri Základnej škole
vo výške 9 155,44 EUR.
úhrada výdavkov na rekonštrukciu cestnej komunikácie v časti obce
„Hliník“ vo výške 3 024,00 EUR.
úhrada výdavkov na oplotenie areálu Základnej školy vo výške
4 769,71 EUR.
Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond.
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z. n. p..
Sociálny fond
ZS k 01.01.2020
Prírastky - povinný prídel - 1 %
Úbytky
KZ k 31.12.2020
Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv.
Fond rozvoja bývania
Obec nevytvára fond rozvoja bývania.

Suma v EUR
3 887,11
2 029,42
0,00
5 916,53

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

1 397 952,40
1 292 898,20

1 386 336,57
1 272 481,98

3 819,30
1 162 138,84
126 940,06
101 523,69

3 819,30
1 141 722,62
126 940,06
108 778,25

230,75
0,00
0,00
21 064,38
80 228,56
0,00
0,00
3 530,51

330,82
0,00
0,00
31 998,01
76 449,42
0,00
0,00
5 076,34

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňované rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

1 397 952,40
433 183,12

1 386 336,57
407 599,24

0,00
0,00
433 183,12
29 004,44

0,00
0,00
407 599,24
36 121,37

1 800,00
2 220,00
3 375,82
21 608,62
0,00

1 800,00
4 665,70
5 417,95
24 237,72
0,00

Časové rozlíšenie

935 764,84

942 615,96

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu 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

3 537,55
11 204,04
7 241,26
1 793,68
0,00
0,00
0,00
0,00
23 776,53

z toho po lehote
splatnosti

3 537,55
11 204,04
7 241,26
1 793,68
0,00
0,00
0,00
0,00
23 776,53

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

Stav úverov k 31.12.2020
Obec k 31.12.2020 nemala a nečerpala úver.

8. Údaje o hospodárení 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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie:
- bežné výdavky na ...
- kapitálové výdavky na ...
-1Centrá voľného času – bežné
výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2325,60

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3325,60

Rozdiel
( stĺ.2 – stĺ.3)

-40,00

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so
VZN č. 02/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Drienovská
Nová Ves.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec má zriadenú spoločnosť s ručením obmedzeným Hospodár DNV.
Predmetom podnikania je stavebná činnosť, lesné hospodárenie a iné.
V roku 2020 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
5 963,80 EUR
Celkové výnosy
6 585,42 EUR
Hospodársky výsledok
621,62 EUR
Daň z príjmov
0,00 EUR
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení je strata 621,62 EUR.
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným PO: obec neposkytla v roku 2020 obchodnej
spoločnosti žiadne dotácie.
b) štátnemu rozpočtu: zo štátneho rozpočtu čerpala obec v roku 2020 finančné
prostriedky nasledovne :
Poskytovateľ

-1Okresný úrad –
odbor školstva
Okresný úrad –
odbor školstva
Okresný úrad –
odbor školstva
Okresný úrad –
odbor školstva
Okresný úrad
Odbor školstva
Okresný úrad –
odbor školstva

Účelové určenie grantu,
transferu
Uviesť: školstvo, matrika
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Dotácia
Základná škola normatív
Dotácia
Vzdelávacie poukazy
Dotácia
Soc. znevýhod. prost.
Dotácia
MŠ – predškoláci
Dotácia
Zabezpečenie proti Covid19
Dotácia
Asistent učiteľa

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

-4-

96 027,00

96 027,00

915,00

915,00

3 050,00

3 050,00

1 159,00

1 159,00

1 121,00

1 121,00

12 192,00

12 192,00

Rozdiel
(stĺ.3 – stĺ.4)

-5-

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

Okresný úrad –
odbor školstva
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MF SR

Dotácia
Učebnice ZŠ
Dotácia
Rodinné prídavky
Dotácia
Učebné pomôcky
Dotácia
Stravovacie návyky MŠ
Dotácia
Stravovacie návyky ZŠ
Dotácia
Voľby

Okresný úrad

Register adries

Okresný úrad

Evidencia obyvateľstva

Okresný úrad

Životné prostredie

866,00

866,00

851,52

851,52

166,00

166,00

1 411,20

1 411,20

4 166,40

4 166,40

1 132,24

MP SR

Testovanie Covid - 19
Štatistický úrad
Sčítanie obyvateľov, domova a
bytov
Dobrovoľná
Dotácia
Požiarna ochrana Dobrovoľný hasičský zbor

1 132,24

34,00
267,96
77,13
2 425,39
1 888,00

34,00
267,96
77,13
2 425,39
1 888,00

1 400,00

1 400,00

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

c) štátnym fondom: obec neeviduje v roku 2020 finančné vzťahy voči štátnemu
fondu.
d) rozpočtom iných obcí: finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
v roku 2020:

Obec

Prešov – Centrá voľného času
Košice – Centrá voľného času

Suma
poskytnutých
Finančných
prostriedkov
260,48
65,12

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
260,48
65,12

Rozdiel
(stĺ.2 – stĺ.3)

e) rozpočtom VÚC: obec neeviduje v roku 2020 finančné vzťahy voči VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu

programového rozpočtu
Obec Drienovská Nová Ves zostavuje viacročný rozpočet bez programovej
štruktúry.

0,00
0,00

