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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 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. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce Hencovce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením č.
45.
Rozpočet bol zmenený deväťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 3.2.2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2020 na základe
rozhodnutia starostu obce
- druhá zmena schválená dňa 14.4.2020 rozpočtovým opatrením č. 2/2020 na základe
schváleného uznesenia OZ zo dňa 14.4.2020
- tretia zmena schválená dňa 17.6.2020 rozpočtovým opatrením č. 3/2020 na základe
schváleného uznesenia OZ zo dňa 17.6.2020
- štvrtá zmena schválená dňa 30.6.2020 rozpočtovým opatrením č. 4/2020 na základe
rozhodnutia starostu obce
- piata zmena schválená dňa 9.9.2020 rozpočtovým opatrením č. 5/2020 na základe
schváleného uznesenia OZ zo dňa 9.9.2020
- šiesta zmena schválená dňa 18.9.2020 rozpočtovým opatrením č. 6/2020 na základe
rozhodnutia starostu obce
- siedma zmena schválená dňa 12.11.2020 rozpočtovým opatrením č. 7/2020 na základe
rozhodnutia starostu obce
- ôsma zmena schválená dňa 16.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 8/2020 na základe
rozhodnutia starostu obce
- deviata zmena schválená dňa 17.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 9/2020 na základe
rozhodnutia starostu obce
Rozpočet obce k 31.12.2020
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

763 113,00

881 195,80

683 113,00
0
80 000,00
763 113,00

742 518,22
1 296,00
137 381,58
881 195,80

645 906,00
117 207,00
0
0

730 946,30
150 249,50
0
0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
742 518,22

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

696 385,58

94%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 742 518,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
696 385,58 EUR, čo predstavuje 94% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
527 167,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

506 941,60

93%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 430 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 428 636,70 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %. Dôvodom zníženia výnosu dane z príjmov oproti roku 2019 bola situácia
zapríčinená pandémiou COVID19.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 75 033,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 59 046,84 EUR, čo
predstavuje plnenie na 79 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 376,88 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 47 637,08 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 32,88
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 58 673,32 EUR , za nedoplatky z minulých rokov
373,52 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 167 671,46
EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1 134,00 EUR bol skutočný príjem 1 134,00 EUR, čo je plnenie na 100%.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 21 000,00 EUR bol skutočný príjem 18 124,06 EUR čo je plnenie na 86%.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
18 316,34

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

15 222,54

81%

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky
Z rozpočtovaných 18 316,34 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 15 222,54 EUR, čo
je 96 % plnenie. Uvedený príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 279,95 EUR, príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov na podnikateľskú činnosť v sume 2 430,18 EUR. Za
pokuty 36,00 EUR. Príjem za prenájom priestorov 10 566,41 EUR Taktiež sú zahrnuté príjmy za
MŠ mesačný poplatok, ktorý činí 910,00 EUR.
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
34 669,36

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

34 669,36

100%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 34 669,36 EUR, bol skutočný príjem vo výške
34 669,36 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. Tento príjem tvoril príjem za stravu pre
dôchodcov a cudzích stravníkov, zamestnancov, základnú školu na území obce. Taktiež je tu
zarátaný príjem za réžiu zo školskej jedálne..
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 162 365,52 EUR bol skutočný príjem vo výške
139 552,08 EUR, čo predstavuje 93% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR
ÚPSVaR
ÚPSVa R
OÚ
OÚ ŽP PO
OÚ VV
OÚ VV
ÚPSVaR
UPSVaR
MV SR
Environmentálny fond
Nadácia NDS
MV SR
OU VT
ŠÚ SR
OÚ VT

Suma v EUR
3 929,73
6 699,37
159,98
12 276,54
3 970,92
2 840,00
128,35
32,40
445,83
6 880,49
22 639,98
29 660,63
192,60
1 280,00
39 686,71
1 547,08
2 468,00
4 066,54

Účel
Podpora zamestnanosti §50j
Podpora zamestnanosti §54
Odmena skladníka CO
Podpora zamestnanosti Akt.2
Stravovacie návyky HN MŠ
Príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ
Starostlivosť o životné prostredie
Register adries
Register obyvateľov
Rodinné prídavky
Podpora udržania pracovných miest v MŠ a ŠJ
Terénna soc.práca -refundácia miezd
Životné prostredie - prieskum
Grant z nadácie NDS
Komunitné centrum- refundácia miezd
Voľby
Sčítanie obyvateľov 2021
Refundácia nákladov v súvislosti s ochorením
COVID19

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 296,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 296,00

100%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 296,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1 296,00 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. Medzi tieto príjmy patria príjmy plynúce zo
zábezpeky od Východoslovenskej distribučnej a.s.

5

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
137 381,58

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

137 381,58

100%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 137 381,58 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 z fondu rozvoja 111 746,50 EUR. 987,08 EUR bol prevod nevyčerpanej dotácie na
podporu výchovy k stravovacím návykom. 1 000,00 EUR bol prevod nevyčerpanej dotácie od
NDS a 23 648,00 EUR tvoril príjem v súvislosti so stratou príjmov na podielových daniach ako
návratná finančná výpomoc.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
881 195,80

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

740 290,76

84%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 881 195,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 740 290,76 EUR, čo predstavuje 84% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
730 946,30

Skutočnosť k 31.12.2020
616 256,40

% čerpania
84%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 730 946,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 616 256 EUR, čo predstavuje 84% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 144 145,60 EUR na mzdy OcÚ bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2020 v sume 134 764,50 EUR, čo je 94 % čerpanie. Z rozpočtovaných 91 417,49 EUR
na mzdy školskej jedálne bolo skutočné čerpané 43 345,97 EUR. Zvyšok bol dotovaný z dotácie
na podporu udržania zamestnanosti počas pandémie COVID19 vo výške 7 639,98 EUR.
Z rozpočtovaných 90 053,70 EUR na mzdy v materskej škole bolo skutočne čerpaných
70 282,19 EUR. Zvyšok čerpania pozostával taktiež z dotácie na podporu udržania
zamestnanosti počas pandémie , a to vo výške 15 000,00 EUR. Odmeny pre poslancov činili
12 848,19 EUR z rozpočtovaných 13 000,00 EUR .
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 51 090,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 48
558,00 EUR na úhradu miezd zamestnancom komunitných služieb, čo činilo 95%. Na úhradu
miezd zamestnancom terénnej sociálne práce bolo rozpočtovaných 31 740,00 EUR a čerpaných
27 007,94 EUR, čo činilo 85%.Na úhradu miezd zamestnancom financovaných cez ÚPSVaR
bolo rozpočtovaných 12 276,54 EUR a skutočne čerpaných 2 728,12 EUR čo bolo 22% Na
úhradu výdavkov zo ŠR bolo rozpočtovaných 30 376,40 EUR a skutočne čerpaných 26 726,67
EUR.
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Tovary a služby
Položka

Všeobecné služby
Všeobecný materiál
Energie
Vodné
Poštovné
Cestovné
Telefón

Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene

43 810,00
22 050,30
27 244,00
3 265,00
1 350,00
3 200,00
2 561,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

% čerpania

33 777,94
16 941,91
24347,31
1 920,95
977,97
2 900,08
2 044,40

77%
77%
89%
59%
72%
91%
80%

Z dôvodu pandémie COVID19 a následnej straty na podielových daniach, bolo obci umožnené
čerpať návratnú finančnú výpomoc v čiastke 23 648,00 EUR. Tieto finančné prostriedky, na
základe zmluvy s MF SR, bolo nutné vyčerpať do konca roku 2020. V predchádzajúcej tabuľke
sú znázornené čerpania jednotlivých zložiek rozpočtu z vlastných zdrojov. Čerpanie jednotlivých
položiek bolo zabezpečené aj z návratnej finančnej výpomoci a to na služby vo výške 7 300,00
EUR, na materiál 5 700,00 EUR, na energie 6 300,00 EUR, na telekomunikačné služby 148,00
EUR, na palivá vo výške 500,00 EUR, na obnovu budov 1 500,00 EUR, školenia 700,00 EUR
a na stravovanie pre dôchodcov 1000,00 EUR.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
150 249,50

Skutočnosť k 31.12.2020
124 034,36

% čerpania
83%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 150 249,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 124 034,36 EUR, čo predstavuje 83% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Územný plán obce
Z rozpočtovaných 12 600,00 EUR bolo skutočne čerpaných 12 050,00 EUR, čo činilo 96%.
Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 37 400,00 EUR bolo skutočne čerpaných 17 130,75 EUR, čo činilo 68%.
Jednalo sa o nákup pozemkov v tejto výške.
Prípravná a projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 14 314,02 EUR bolo skutočne čerpaných 9 687,00 EUR čo činilo 68%.
Jednalo sa hlavne o projekty na bytové jednotky v obci v sume 5 400,00 EUR , projektová
dokumentácia k cyklochodníku 3 927,00 EUR.
Realizácia nových stavieb
Z rozpočtovaných 31 981,98 EUR bolo skutočne čerpaných 31 981,98 EUR, čo činilo 100%.
Jednalo sa o výstavbu altánku na prepojovacej ulici v sume 3 254,32 EUR, taktiež
o vybudovanie informačného systému v obci 6 826,80 EUR. Taktiež sa vybudovala stavba na
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cintoríne obce pre americký spôsob pochovávania vo výške 20 985,00 EUR. V obci sa
vybudoval FITPARK v sume 2 700,00 EUR a taktiež sa zakúpila do areálu MŠ herná zostava vo
výške 3 925,80 EUR.
Rekonštrukcia a modernizácia
Z rozpočtovaných 51 626,30 EUR bolo skutočne čerpaných 51 557,43 EUR čo činilo 100%.
Jednalo sa hlavne o rekonštrukciu domu smútku vo výške 35 253,71 EUR, rekonštrukciu
podlahy v sále kultúrneho domu vo výške 21 468,78 EUR
Niektoré výdavky boli preklenované už z roku 2019 a v roku 2020 sa zaradili stavby, stroje, či
pozemky do užívania.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

0

0

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 0 EUR.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
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
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
696 385,58
616 256,40
80 129,18
1 296,00
124 034,36
-122 738,36
-42 609,18
-17 140,29
-59 749,47
137 381,58
0,00
137 381,58
835 063,16
740 290,76
94 772,40
-17 140,29
77 632,11

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID - 19.
Schodok rozpočtu v sume 42 609,18 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
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 17 140,29 EUR
bol v rozpočtovom roku 2020
vysporiadaný :
- z finančných operácií
59 749,47 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 - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 12 675,59 EUR.
b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od Nadácie pre deti Slovenská
podľa
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1 280,00
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 547,79 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde (len v prípade, ak obec, RO nemá zriadený samostatný bankový účet v banke)
v sume 2 636,91 EUR,
Zostatok finančných operácií v sume 137 381,58 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 59 749,47 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 77 632,11 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu fondu rozvoja
77 632,11 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu fondu rozvoja za rok 2020 vo výške
77 632,11 EUR. Všetky prostriedky fondu rozvoja navrhujeme previesť do príjmovej časti
rozpočtu cez príjmové finančné operácie a použiť v roku 2021 na schválené kapitálové výdavky.

5. Tvorba a použitie 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.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
15 146,29
8 374,00
0
0
0
23 520,29

Fond rozvoja
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
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Fond peňažný
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie peňažného fondu :
Prevod do rozpočtu cez FO
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
0
111 746,50
0
0
111 746,50
0

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis pre tvorbu a použitie sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel
Úbytky - závodné stravovanie
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
1 435,36
3 549,92
2 348,37
2 636,91

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
PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
2 404 334,80
2 299 458,51
2 245 304,84
2 166 650,30
0
2 001 395,92
243 908,92
159 029,96

14 300,00
1 908 441,38
243 908,92
132 808,21

327, 44
7 751,77
0
3 042,56
147 908,19
0

503,72
5 313,50
0
932,93
126 058,06
0

0

0

0

0

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
2 404 334,80
2 299 458,51
1 489 727,80
1 432 239,57
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Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

1 489 727,80
28 875,00

1 432 239,57
48 153,07

700

750

1 435,36
26 739,64
0
885 732,00

2 636,91
21 118,16
23 648,00
819 065,87

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- stravníkom
- ostatné záväzky
- zo sociálneho fondu
Záväzky spolu k 31.12.2020

2 465,15
763,82
10 000,00
2 636,91
15 865,88

z toho v lehote
splatnosti

z toho po
lehote
splatnosti

2 465,15
763,82
10 000,00
2 636,91
15 865,88

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

MF SR

Účel

Financovanie
výkonu
samosprávy
nehospodárskeh
o charakteru

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

23 648,00
EUR

0

0

23 648,00

Rok
splatnosti

2024

Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s §
13 a nasl. Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2
Obchodného zákonníka. Táto zmluva je splatná v štyroch splátkach .
Prvá: rok 2024 v sume 5 912,00 EUR
Druhá: rok 2025 v sume 5 912,00 EUR
Tretia: rok 2026 v sume 5 912,00 EUR
Štvrtá: rok 2027 v sume 5 912,00 EUR a to vždy do 31. 10. príslušného kalendárneho roka.
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
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verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

8. 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 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým
osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1CZŠ Hencovce ŠKD – bežné výdavky
OcFK Hencovce – OZ – chod futbal. klubu

-213 720,32
9 500,00

Suma
Rozdiel
skutočne
(stĺ.2 použitých
stĺ.3 )
finančných
prostriedkov
-3-413 720,32
9 500,00

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

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká nevykonávala podnikateľskú činnosť.

10. 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.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR
ÚPSVaR
ÚPSVa R
OÚ
OÚ ŽP PO

Suma v EUR
3 929,73
6 699,37
159,98
12 276,54
3 970,92
2 840,00
128,35

Účel
Podpora zamestnanosti §50j
Podpora zamestnanosti §54
Odmena skladníka CO
Podpora zamestnanosti Akt.2
Stravovacie návyky HN MŠ
Príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ
Starostlivosť o životné prostredie
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OÚ VV
OÚ VV
ÚPSVaR
UPSVaR
MV SR
Environmentálny fond
Nadácia NDS
MV SR
OU VT
ŠÚ SR
OÚ VT

32,40
445,83
6 880,49
22 639,98
29 660,63
192,60
1 280,00
39 686,71
1 547,08
2 468,00
4 066,54

Register adries
Register obyvateľov
Rodinné prídavky
Podpora udržania pracovných miest v MŠ a ŠJ
Terénna soc.práca -refundácia miezd
Životné prostredie - prieskum
Grant z nadácie NDS
Komunitné centrum- refundácia miezd
Voľby
Sčítanie obyvateľov 2021
Refundácia nákladov v súvislosti s ochorením
COVID19

11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec neuplatňuje programové rozpočtovanie.

12. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v obci Hencovce berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k
Záverečnému účtu za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo v obci Hencovce berie na vedomie správu audítora za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu fondu rozvoja vo výške 77 632,11 EUR. Prostriedky
z fondu rozvoja previesť do príjmovej časti rozpočtu cez príjmové finančné operácie a použiť
v roku 2021 na schválené kapitálové výdavky.

Vypracovala: Ing. Miroslava Nadzamová

Predkladá: JUDr. Matúš Tomáš

V Hencovciach, 5. 5. 2021
Prílohy: Čerpanie rozpočtu za rok 2020
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