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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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet nebol rozpočtovaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.10.2019 uznesením č .71/2019
Rozpočet bol zmenený :
- prvá zmena schválená dňa .........12.05.2020.....uznesením č. 20/2020
- druhá zmena schválená dňa .........02.09.2020....uznesením č.55/2020
- tretia zmena schválená dňa .........14.01.2021......uznesením č. 7/2021

Rozpočet obce k 31.12.2020
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

1 448 553,30

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 816 813,84

1 428 193,98
0,00
20.359,32
33 861,80
1 153 377,00

1 660 314,96
60 000,00
96 498,88
49 734,89
1 601 635,70

530 605,69
24 636,80
15 519,00
911 652,81
0,-

566594,66
128 625,63
31 420,26
936 279,73
45 232,06
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Obec:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 816 813,84

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 651 965,42

90,92

Z rozpočtovaných celkových 1 816 813,84€ bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1 651 965,42€, čo predstavuje 90,92 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 660 314,96

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 508 962,10

90,88

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 660 314,96€ bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1 508 962,10€ , čo predstavuje 90,88% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
625 904,13

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

615 358,59

98,31

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 575 000,00€ z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 574 508,22€ , čo predstavuje
plnenie na 90,91%.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 27 319,33€ bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 20 581,45€, čo
predstavuje plnenie na 75,33% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 602,01€,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 7 628,32 € a príjmy dane z bytov boli v sume 351,12
Daň za psa 420,50€
Daň za užívanie verejného priestranstva 0,00€
Daň za nevýherné hracie prístroje, za ubytovanie 134,64€
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 19 713,78€
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
35 295,10

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

29 464,16

83,47
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6 911,53 bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 379,05 €, čo je 63,35 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z pozemkov v sume 1 167,97 €, príjem
z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení v sume 808,53 a príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov v sume 2 402,55 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky: za predaj tovarov, za školy, stravné, prebytočný
hnuteľný majetok
Z rozpočtovaných 15 913,05€ bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 13 628,66€, čo je 85,64
% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
11 585,52

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

9 564,27

82,55

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 11 585,52€, bol skutočný príjem vo výške
9 564,27€, čo predstavuje 82,55% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 999 115,73 € bol skutočný príjem vo výške 864 139,35 €,
čo predstavuje 86,49 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MPRV SR
Implementačná agentúra SR
Dobrovoľná pož.ochrana SR
ÚPSVaR
Ministerstvo vnútra
Okresný úrad
ÚPSVaR-V.Krtíš
Okresný úrad
Odbor školstva
Okresný úrad
Implementačná agentúra
Enviromentálny fond
MFSR
SODB
Tuzemské bežné granty

Suma v €
86 762,27
17 214,00
1 400,00
834,85
1 004,34
4 344,68
1 043,28
6 117,36
752 701,49
411,26
17 601,22
60 000,00
3 479,05
2 740,00
2 292,82

Účel
Miestna poriadková obč.služba
Poskyt. opatr. služby
Materiálno-technické vybavenie
Aktivačná a dobrovoľ.činnost
Voľby
Na stavebný úrad
RP- osob.príjemca
Regob+matika
Prenes.výkon ZŠsMŠ+HN
Cestná doprava +život.prostred
Terénny sociálny pracovníci
Triedenie kom.odpadu
Covid 19
Deň obce
SF

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
60 000,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

60 000

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 60 000,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sum e
60 000,00€, čo predstavuje 100,00% plnenie.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 60 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 60 000,00 €, čo
predstavuje 100,00% plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Enviromentálny fond

Suma v €
60 000,00

Účel
Zlepšenie triedenia kom. odpadu
v Bušinciach
(kúpa
traktora,
nakladača, kontajnera)

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
96 498,88

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

83 003,32

86,01

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 96 498,88€ bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 83 003,32 €, čo predstavuje 86,01% plnenie.
V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc od MFSR vo výške 31 724,00€ na možný
výpadok podielových daní v roku 2020 z dôvodu covid-19.Do rozpočtu boli zapracované
finančné prostriedky nepoužitých transferov z predchádzajúcich rokov vo výške 20 000,00 € n
oplotenie areálu školy, 10.500,00€ na opravu telocvične.
Z roku 2018 nepoužité prostriedky vo výške 20.359,32 € na požiarnu zbrojnicu.
Úver na ČOV predstavoval výšku 420,00€.
.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: ZŠsMŠ
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
33.861,80
49.734,89

% plnenia
146,87

Z rozpočtovaných bežných príjmov 48 309,38€ bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
48 309,38€, čo predstavuje 146,87 % plnenie.
Príjmy rozpočtovej organizácie ZšsMš tvorili granty UPSVaR, príjmy za stravné, poplatok za
škd, MŠ a z vratiek
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Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
0,00
0,00

% plnenia
0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 €,
čo predstavuje 0 % plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola 0,00
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0,00

0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Obec:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
726 640,85
722 793,04

% čerpania
99,47

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 726 640,85€ bolo skutočne čerpané
v sume 722 793,04€, čo predstavuje 99,47 % čerpanie.

k 31.12.2020

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
566 594,66

Skutočnosť k 31.12.2020

563 927,66

% čerpania

99,52

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 566 594,66€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
563 927,66€, čo predstavuje 99,52 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 235 515,98€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
235 359,14€, čo je 99,93 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
Spoločného stavebného úradu, miestnej poriadkovej občianskej služby, terénnych sociálnych
pracovníkov, projekt opatrovateľská služba.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 81 021,05€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
80 623,90 €, čo je 99,50% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 235 244,09€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
233 102,05€, čo je 99,08% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
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cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 13 368,54€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
13 363,76€, čo predstavuje 99,96 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 1 445,00€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 478,81€,
čo predstavuje 102,33 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
128 625,93
128 625,92

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 128 625,934€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 128 625,92€, čo predstavuje 100,00% čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Projekt z envirofondu na kúpu nového traktora na triedenie odpadu 60.000,00€+ vlastné
7.188,00€
b) Prípravná projektová dokumentácia na ČOV 420,00€
c) Požiarna zbrojnica – nová stavba 22.347,84€ + prípravná a projektová dokumentácia
910,00€
d) Oplotenie areálu Základnej školy - prostriedky z roku 2019 – 20 000,00€
e) Ukončenie rozšírenia kapacít MŠ II:- 2 819,64 €
f) Splátky za rekonštrukciu verejného osvetlenia 4 636,80€
g) Kúpa pozemku a stavby bývalých zberných surovín 10 303,64€
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
31 420,26

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

30 239,46

96,24

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 31 420,26€ bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 30 239,46 €, čo predstavuje 96,24 % čerpanie.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: ZŠsMŠ
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
911 652,81

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

936 819,47

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 911 652,81€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
936 819,47 €, čo predstavuje % čerpanie.
Bežné výdavky ZšsMš predstavujú prevádzkové náklady súvisiace s činnosťou a chodom ZšsMš
Bušince.
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Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2020
0,00

% čerpania
0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
0,00 €, čo predstavuje 0 % čerpanie

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

Skutočnosť k 31.12.2020 v €

Bežné príjmy spolu

1 557 271,48
1 508 962,10
48 309,38
1 500 747,13
563 927,66
936 819,47
56 524,35
60 000,00
60 000,00
0,00
128 625,92
128 625,92
0,00
-68 625,92
-12 101,57

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:
Prostriedky Zš nevyčerpané prenesené
Hmotná núdza Zš
Prostredky POS
Upravený prebytok/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

30 697,83
278,87
21 184,96
9 234,00

-42 799,40
84 428,83
30 239,46
54 189,37
1 701 700,31
1 659 612,51
42 087,80
30 697,8311 389,97

Schodok rozpočtu v sume 12 101,57€ 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 30 697,83€. V rozpočtovom roku 2020 je schodok
Záverečný účet obce Bušince za rok 2020
9

42 799,40€ vysporiadaný : z návratných zdrojov financovania , z finančných operácií v plnej
výške.
Zostatok finančných operácií v sume 11 389,97€, tvorí základ pre prídel do rezervného fondu.

5.Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v €
245,20
2 288,48

2 281,38
252,30

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 €
2 301 975,32
2 180 646,41

KZ k 31.12.2020 v €
2 366 752,32
2 257 580,08

0,00
1 914 839,41
265.438,00
120 674,80

0,00
1 243 438,27
265 438,00
108 753 47
200,00
2 519,46

49 198,71
65 277,05

45 502,36
60 531,65

6 199,04
654,11

0,00
419,30
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v €
2 301 975,32
1 620 071,27

KZ k 31.12.2020 v €
2 366 752,85
1 624 035,47

1 620 071,27
190 581,11

1 624 035,47
194 054,75

21 491,33
245,20
99 985,59
68 858,99
491 322,94

21 463,83
53 961,90
28 413,51
89 115,51
548 662,63

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 €

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- MFSR - NFV
- ostatné záväzky
- sociálny fond
- dodávazeľovi-dlhodobé
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho v lehote
splatnosti

2.661,38
14.311,43
9.096,90
1.923,88
21 463,83
57.391,51
31.724,00
419,92
252,30
53 709,60

z toho po lehote
splatnosti

2.661,38
14.311,43
9.096,90
1.923,88
21 463,83
57.381,51
31.3724,00
419,92
252,30
53 709,60

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

VÚB a.s.
Prima banka
VÚB a.s.
Vúb, a.s

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

49.896,04
64.606,66
12.240,00
15.896,17

1067,00
6.516,00
0,00

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

24 756,46
12.478,66
4 260,22
15 896,17

Rok
splatnosti

2022
2021
2024
31. 1. 2021

Obec v roku 2012 uzatvorila zmluvu o úvere na úhradu neoprávnených nákladov, ktoré
nastali pri projekte „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Bušinciach“. Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti v roku 2021.
Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o úvere na financovanie projektu „Rozšírenie kapacít MŠ
v Bušinciach“. Úver je krátkodobý s dobou splatnosti do r. 2022, splátky istiny a úrokov sú
mesačné.
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Obec dočerpala schválený úver z roku 2019 na výstavbu ČOV v obci Bušince. Úver je
dlhodobý, s dobou splatnosti v roku 2024 .
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 €ópskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Suma v €

Text

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

598 628,82
44 278,71
642 907,53
89 115,51
57 391,51
31 724

89 115,51

Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

89 115,51

642 907,53

13,86%

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR

Záverečný účet obce Bušince za rok 2020
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598 628,82
44 278,71
1 217 334,99
637 323,34
74.174,96
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dotácie z MF SR ....
príjmy z náhradnej výsadby drevín
účelovo určené peňažné dary
dotácie zo zahraničia
dotácie z €ofondov
- granty
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené 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**
-

505.836,69
505.836,69

18.774,00

1.502,24

20.276,24

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

20.276,24

505.836,69

4,01%

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:

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 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 na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

TJ – Bušince
Csemadok, Matica slovenská
DHZ,Kreativna dielňa, malí futbalisti

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

7.690,00
132,00
305,59

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

7.690,00
132,00
305,59

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká.
Záverečný účet obce Bušince za rok 2020
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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.
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
-2-

ZŠsMŠ - Bušince

638 117,13

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

638 117,13

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Rozpočtová organizácia

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-
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-4-
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

-4-

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

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
Odb.školstva
Min.vnútra
MŽP
Min. vnútra
Min.vnútra
DPO SR
Úrad vlády
MPRVSR

BV-Aktivačná činnosť
BV-Školstvo-mzdy, prev.náklady
Regob+matrika
Stave.úrad-Živ.prostre
Úsek dopravy a pozem.komunikácie
Voľby
DHZ-vybavenie mate-techn.
Oplotenie ZŠ
MOPS

834,85
638 117,13
6.117,36
411,26
717,36
1.228,78
1.400,00
20.000,00
86 862,27
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6.117,36
411,26
717,36
1.228,78
1400,00
20000,00
86 862,27
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Úrad vlády
Oprava telocvične
10.500,00
10.500,00
Dotácia poskytnutá v roku 2019 na požiarnu zbrojnicu bola čiastočne použitá v roku 2020
a vyčerpaná v roku 2020.
c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-4-

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

-4-

-4-

12. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
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