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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   2019. 
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  3.12.2019 uznesením č. 85/2019 
Rozpočet bol zmenený  

- prvá zmena  schválená dňa 25. 2. 2020 uznesením č. 11 /2020 
- druhá zmena schválená dňa 19. 5. 2020 uznesením č. 18 /2020 
- tretia zmena schválená dňa 8. 9. 2020 uznesením č. 50 /2020 
- štvrtá zmena schválená dňa 8. 12. 2020 uznesením č. 66 /2020 

 
 
 
 
 

Rozpočet obce k 31.12.2020  
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 1 155 966 1 723 913,60 
z toho :   
Bežné príjmy 979 590 1 106 058,30 
Kapitálové príjmy 0 179 481,99 
Finančné príjmy 150 000 366 598,32 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 26 376 57931,39 
Výdavky celkom 1 155 966 1 720 601,62 
z toho :   
Bežné výdavky 363 978 387 430,90 
Kapitálové výdavky 150 000 531 917,31 
Finančné výdavky 68 386 76 886 
Výdavky RO s právnou subjekivitou 573 602 724 367,41 
Rozpočtové hospodárenie obce   
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020  
 
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1665982,21 1705487,25 
 

102,37% 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1665982,21 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 
v sume 1705487,25 EUR, čo predstavuje  102,37 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1106058,30 1176633,80 106,38 % 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1106058,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 
1176633,80 EUR, čo predstavuje 106,38 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

450164 489578,41 108,75 % 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 410000,00  EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 456035,53 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 111,22 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 40164 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 33542,86 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 83,51 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9257,88 EUR, 
príjmy dane zo stavieb boli v sume 8194,48 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 70,04 EUR. 
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 17522,40 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky 
na dani z nehnuteľností v sume 7065,66  EUR. 
 
Daň za psa  244,25 €. 
Daň za užívanie verejného priestranstva 256 €. 
Daň za nevýherné hracie prístroje obec nevyrubuje. 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 15520,21 €. 
 
b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

41000 45175,97 110,18% 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 41000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 45175,97 EUR, čo je 
110,18 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 4248,57 



 

              5 

EUR a príjem z prenajatých bytov, budov, priestorov a objektov v sume 40927,40 EUR. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 13680 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 9129,56 EUR, čo je 
66,73 % plnenie. Ide o príjmy z poplatkov za Denný stacionár, za opatrovateľskú službu 
a ostatné administratívne poplatky  a príjmy. 
 
c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0 4314,40  
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0 EUR, bol skutočný príjem vo výške 4314,40 
EUR. Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z dobropisov a z vratiek.  
 
d) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 601214,30 EUR bol skutočný príjem vo výške  
628433,03 EUR, čo je 104,52% čerpanie.  
 
 

Prehľad prijatých dotácií obce Šarišské Dravce za rok 2020 
        

DRUH DOTÁCIE kód zdroja 
nevyčerpaná dotácia 
z r. 2019 

výška dotácie 
čerpanie dotácie k 

31.12.2020 
Vratka-doplatok 
dotácie 

zostatok 
dotácie  

poznámka 

Bežné - obec        

Dotácia na register 
obyvateľov 

111 0,00 € 395,34 € 395,34 € 0,00 € 0,00 € 357REG 
Dotácia – voľby 
prezidenta NRSR 

111 0,00 € 1268,65 € 1268,65 € 0,00 € 0,00 € 357NRSR 

Dotácia na SODB 111 0,00 € 2264 € 499,76€ 0,00 € 1764,24 € 357SODB 
Dotácia – odmeny 
OPS 

111 0,00 € 2702 € 2702 € 0,00 € 0,00 € 357OOPS 

Dotácia – na DPO 72 0,00 € 1 400,00 € 1191,58 € 208,42 € 0,00 € 357DPO 
Dotácia na matriku 111 0,00 € 8851,30 € 8851,30 € 0,00 € 0,00 € 357MA 
Dotácia na Register 
adries 

111 0,00 € 30,80 € 30,80 € 0,00 € 0,00 € 357REGA 

Dotácia na §50J 11T1,11T2 0,00 € 946,30 € 946,30 € 0,00 € 0,00 € 35750J 
Dotácia na §54 11T1,11T2 0,00 € 10657,61 € 10657,61 € 0,00 € 0,00 € 357§54 
Dotácia na Denný 
stacionár 

111 0,00 € 23805,77 € 23805,77 € 0,00€ 0,00 € 357DS 
Dotácia na ŽP a cest. 
Komunik. 

111 0,00 € 113,80 € 113,80 € 0,00 € 0,00 € 357KUŽP 

Dotácia – ref. COVID 111 0,00 3290,43 3290,43 0,00 0,00 357COV 

Dotácia strava DHN 111 22,26 0,00 0,00 22,26 0,00 357DHN 

Dotácia z envirofondu 111 0,00 1176,35 1176,35 0,00 0,00 357ENF 

Dotácia Podpora OPS  0,00 6840,00 6840,00 0,00 0,00 357OPS 

Dotácia na výživové 
doplnky pre DS 

111 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 357VYZ 

        

Spolu bežné obec                         22,26 63942,35 € 61969,69€ 230,68 € 1764,24 €  

        
Bežné - ZŠ s MŠ        
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normatívne 
prostriedky 

111 0,00 € 497695,85 € 497695,85 € 0,00 € 0,00 € 357ZŠ 

Dotácia na odchodné 111 0,00 € 2878,00 € 2878,00 € 0,00 € 0,00 € 357SZP 
vzdelávacie poukazy 111 0,00 € 8614,00 € 6131,00 € 0,00 € 2483,00 € 357VZP 
prípravka MŠ 111 0,00 € 1389,00 € 1389,00 € 0,00 € 0,00 € 357PMŠ 
dopravné žiakov 111 217,28 € 7788,20 € 6557,28 € 0,00 € 1448,20 € 357CEST 
dotácia na školu v 
prírode 

111 0,00 € 3300,00 € 0,00 € 3300,00 € 0,00 € 357ŠVP 

Dotácia na učebnice 111 0,00 € 4156,00 € 4156,00 € 0,00 € 0,00 € 357UČ 
Dotáca na lyžiarske 
kurzy 

111 0,00 € 5 250,00 € 0,00 € 5250,00 € 0,00 € 357LYZ 

asistent učiteľa 111 0,00 € 12192,00 € 12192,00 € 0,00 € 0,00 € 357AUČ 
Dotácia na knihy 111 0,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 357KNI 
obedy pre žiakov ZŠ s 
MŠ 

111 5343,60 € 30384,00 € 17451,60 € 5365,86 € 12932,4 € 357STR 

strava predškoláci 111 0,00 € 3 132,00 € 3 132,00 € 0,00 € 0,00 € 357SMŠ 
školské potreby deti v 
HN 

111 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 357ŠKP 

Spolu bežné ZŠ s 
MŠ  5583,14 € 577579,05 € 551582,73 € 13915,86 € 17663,6 €  

        

 
Kapitálové príjmy:  
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

179481,99 181481,99 1,01% 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 196 616,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 
v sume 198616,50 EUR, čo predstavuje  101,01 % plnenie  
        

Kapitálové obec a ZŠ kód zdroja 
nevyčerpaná 
dotácia z r. 2019 

výška dotácie 
čerpanie dotácie k 

31.12.2020 

Vratka-
doplatok 
dotácie 

zostatok 
dotácie  

poznámka 

Dotácia PSK 111 ,00 € 2000,00 € 2000,00 € 0,00 € 0,00 € 357IHR 
Dotácia – Obnova OcÚ 3AA1,3AA2 0,00 € 141832,27 € 141832,27 € 0,00 € 0,00 € 357OCÚ 
Dotácia na Vybavenie  
Odborných  učební 

3AA1,3AA2 0,00 € 37649,72 € 37649,72 € 0,00 € 0,00 € 357UČEB 

Kapitálové – obec a ZŠ S MŠ  38 539,45 € 196 616,50 € 235 155,95 € 0,00 € 0,00 €  
        

 
 
Príjmové finančné operácie:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

380441,92 347371,46 91,3% 
 
  
 V roku 2020 boli prijaté tieto cudzie zdroje : 
 

1. Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2019 
dopravné v sume 217,28  Eur, dotácia na stravu detí v ZŠ s MŠ 
5365,86 Eur,  

 
2. Prijatá návratná finančná výpomoc ako kompenzácia výpadku 
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dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku 
pandémie COVID 19 25 171,00 Eur, 

3. Prijatý dlhodobý úver na „Obnovu Obecného úradu“- práce naviac 
a spolufinancovanie projektu „Vybavenie odborných učební v ZŠ a MŠ“ 
vo výške 150000. Čerpanie v roku 2020 bolo 116 907,28 Eur.  
 
 
 
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 
Bežné príjmy  
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

53374,22 53374,22              100%   
 
Z rozpočtovaných bežných  príjmov 53374,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume   
53374,22 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie. 
 
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola                      53 374,22        EUR 
 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

9962340,21 963966,98 96,76% 
 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 996234,21 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 963966,98 EUR, čo predstavuje 96,76 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  

 
 Schválený rozpočet na 
rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

387430,90 375108,20                96,82% 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 387430,9 EUR bolo skutočne čerpanie  k 31.12.2020 
v sume 375108,20 EUR, čo predstavuje  96,82 % .  
     
   Rozbor čerpania výdavkov podľa funkčnej klasifikácie 
 
 
 
Funkčná klasifikácia  Rozpočet po 

poslednej zmene 

Skutočnosť % plnenia 

0111 Výdavky verejnej správy 191739 180071,56 93,91 % 



 

              8 

0112 Ekonomická oblasť 2000 2854,89 142,74 % 

0133 Matričná činnosť 8273 11406,49 137,87 % 

0160 Všeobecné verejné služby NR   

SR 

0 1806,56 100,00% 

0170 Transakcie verejného dlhu 1800 3504,24 194% 

0220 Civilná obrana 0 3400,47 100 % 

0320 Ochrana pred požiarmi 3820 4141,53 108,41% 

0451 Cestná doprava a komunikácie 7000 6180,42 88,29% 

0510 Nakladanie s odpadmi 23500 23229,02 98,84% 

0520 Nakladanie s odpadovými 

vodami 

1000 1439,12 143,39% 

0610 Rozvoj bývania 3000 2720,79 90,69% 

0620 Rozvoj obce  15818,30 21381,49 135,16% 

0640 Verejné osvetlenie 

0670 Zdravotníctvo inde 

neklasifikované 

8000 

2450 

8010,87 

4361,87 

100,13 % 

178,03 % 

0810 Rekreačné a športové služby 16000 13088,48 81,80 % 

0820 Knižnice a ostatné kultúrne 

služby 

20471 19778,58 96,61 % 

0830 Vysielacie a vydavateľské 

služby 

500 126 25,2 % 

0840 Náboženské a iné spoloč. 

služby 

1580 1838,54 116,36 % 

0860 Rekreácia a kultúra 

09211 Predškolská výchova 

900 440,99 48,99 % 
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09121Základné vzdelanie s bežnou 

starost. 

0 0 0 % 

1012 Ďalšie sociálne služby, rodina 

a deti 

20245 26863,66 132,69% 

1020 Sociálne služby poskytované v 

Dennom stacionári  

49780 31892,48 64,06 % 

1040 Rodina  a deti  

1070 Pomoc občanom v HN, strava 

a 

školské potreby pre deti v HN 

1090  Denné centrum 

500 

5343,6 

 

3711 

0 

5413,86 

 

1058,49 

0% 

101,31 % 

 

28,52% 

 

Výdavky bežného rozpočtu spolu 387430,90 375108,20 96,82 % 

 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 129899,35 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 
134881,82 EUR, čo je 103,83 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 
matriky, hlavného kontrolóra, opatrovateľskej služby, Denného stacionára a aktivačných 
pracovníkov. 
 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 41012,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 
48335,45 EUR, čo je 117,85 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 183398,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 
159001,89 EUR, čo je 86,69 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako 
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom 
a ostatné tovary a služby. 
 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov 28320,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 
26664,01 EUR, čo predstavuje 94,15 % čerpanie. 
 
 
 
Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných výdavkov 4800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 6225,03 
EUR, čo predstavuje 129,68 % čerpanie.  
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2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

531917,31 511217,45              96,11 % 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 531917,31 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 511217,45 EUR, čo predstavuje 96,11 % čerpanie.  
  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 
Realizácia projektu „Šarišské Dravce - Obnova Obecného úradu“ a to z prostriedkov Európskej 
únie, štátneho rozpočtu a tiež vlastných zdrojov v roku 2020 v hodnote 447277,59 Eur, celkom 
doteraz preinvestované na projekte 689001,97 Eur,  ďalej realizácia II. fázy revitalizácie ihriska 
v ZŠ s MŠ z rozpočtu PSK v hodnote 4240,00 Eur, pokračovanie realizácie projektu „Vybavenie 
odborných učební v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce, kde bolo preinvestovaných v roku 2020 celkom 
53 920,54 Eur 
 
Prehľad o ďalších zatiaľ nedokončených stavbách sa nachádza v tabuľke:  
 

Názov Stav k 
1.1.2020 

Prírastky Zaradenie 
Odúčtovanie 

Stav 
k 31. 12. 

2020 

Poznámka 

Obstaranie IBV 
v areáli býv.MŠ 

 5779,32 5779,32   

Revitalizácia ihriska v ZŠ s 
MŠ 

2900,00 4240,00  7140,00  

Obnova OcÚ z projektu 564379,41  564379,41   
Obnova OcÚ naviac 56635,94 85254,91 141890,85   
Sanácia čiernych skládok 250,00   250,00  
Rekonštrukcia telocvične 2400,00   2400,00  
Vybavenie odborných učební v 
ZŠ s MŠ 

1920,00 53920,54  55840,54  

Obstaranie územného plánu 2616,00   2616,00  
Výstavba Zberného dvora 6880,00   6880,00  
Spolu 637981,35 149194,77 712049,58 75126,54  
 
 
 
3. Výdavkové finančné operácie  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

76886 77641,33      100,98 % 
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 76886,00 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2020 v sume 77641,33 EUR, čo predstavuje   100,98 % čerpanie. Prevažnú časť 
výdavkových finančných operácií tvoria splátky úverov jednak dlhodobého úveru a úverov 
ŠFRB. 
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4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

721068,41 721068,41                100,00 % 
 
 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 721068,41 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 721068,41 EUR, čo predstavuje   100,00 % čerpanie.  
 

Výdavky ZŠ  529 018,27 Eur 
Výdavky MŠ    81 492,82 Eur 
Výdavky CVČ a ŠKD    18 643,26 Eur 
Výdavky ŠJ    95 213,06 Eur 
Spolu výdavky RO   724 367,41 Eur 

 
 
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 
 
Schválený rozpočet na rok  
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2020             % čerpania 

               3299,00                3299,00                   100,00% 
 
V rozpočtovej organizácii sa z prostriedkov  zriaďovateľa realizovala kúpa traktorovej kosačky 
v obstarávacej cene 3299,00 Eur 
 
  
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

  
Bežné  príjmy spolu 1230008,02
z toho : bežné príjmy obce  1176633,80
             bežné príjmy RO 53374,22
Bežné výdavky spolu 1096176,61
z toho : bežné výdavky  obce  375108,20
             bežné výdavky  RO 721068,41
Bežný rozpočet 133831,41
Kapitálové  príjmy spolu 181481,99
z toho : kapitálové  príjmy obce  181481,99
             kapitálové  príjmy RO 0,00
Kapitálové  výdavky spolu 514516,45
z toho : kapitálové  výdavky  obce  511217,45
             kapitálové  výdavky  RO 3299,00
Kapitálový rozpočet  -333034,46
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -199203,05
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Vylúčenie z prebytku ŠR -19427,84 a fondy opráv – 4627,16 
-24055,00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -223258,05
Príjmové finančné operácie  351928,63
Výdavkové finančné operácie 77641,33
Rozdiel finančných operácií 274 287,30
 
 

Hospodárenie obce  51 029,25
 
Upravené hospodárenie obce 51 029,25

 
 
  
Hospodárenie rozpočtu zistené 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 je schodok rozpočtu vo výške 199203,05 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 tohto  prebytku resp. schodku vylučuje suma 24055,00 
EUR a to:  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 19427,84 EUR, a to na prenesený výkon 
v oblasti školstva – dopravné v sume 1448,20 EUR, na vzdelávacie poukazy 2483,00 Eur, 
nevyčerpaná dotácia na obedy pre žiakov ZŠ s MŠ 12932,40 Eur, dotácia na sčítanie 
domov a bytov 1764,24 Eur a dotácia na rozvojový projekt na knižnicu v ZŠ s MŠ 800,00 
Eur. 

 
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 

ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. 
v sume 4627,16 EUR ( rozdiel medzi tvorbou a čerpaním) 
 

Skutočný schodok hospodárenia za rok 2020 je vo výške -223 258,05 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 274287,30 EUR sa vysporiadajú takto : 
- na krytie schodku 223 258,05 Eur. 
- na tvorbu rezervného fondu 51029,25 EUR 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške     
51 029,25 EUR.  
 
   
  
5. Tvorba a použitie prostriedkov 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. 
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Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2020 17 732,13 
Prírastky - z prebytku rozpočtu za   
                  rozpočtový rok 2020 

51 029,25 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
     
 

 

               - krytie schodku rozpočtu  
               - ostatné úbytky   
KZ k 31.12.2020 68761,38 

 
 
 
Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 
sociálneho fondu upravuje Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu, ktoré, tvoria súčasť 
kolektívnej zmlúv. 

 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2020 2526,68 

Prírastky - povinný prídel – 1,5  %                   1141,21 
               - povinný prídel -        %                        
               - ostatné prírastky  
Úbytky   - stravovanie                     808,80 
               - regeneráciu PS, dopravu                
               - dopravné                            
               - ostatné úbytky                                                
KZ k 31.12.2020 2859,09 

 
 
Fond prevádzky, údržby a opráv  
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. 
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade 
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. 
 
              
Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 
ZS k 1.1.2020  15954,49 
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

5723,16 

Úbytky   - použitie fondu : 
na opravu kotlov  

 

1096,00 

KZ k 31.12.2020 20581,65 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020  v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 
Majetok spolu 8598029,26 8593464,71 
Neobežný majetok spolu 6509115,49 6499424,26 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 6509115,49 6499424,26 
Dlhodobý finančný majetok   
Obežný majetok spolu 2087571,49 2092737,43 
z toho :   
Zásoby 634,97 569,84 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 2002735,96 1942294,77 
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  10664,73 13480,92 
Finančné účty  73535,83 136391,90 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie  1342,28 1303,02 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 
Vlastné imanie a záväzky spolu 8598029,26 8593464,71 
Vlastné imanie  1928016,33 1998178,87 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  1928016,33 1998178,87 
Záväzky 1261092,28 1166620,99 
z toho :   
Rezervy  1240 1240 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 5583,14 19427,84 
Dlhodobé záväzky 615461,26 594377,64 
Krátkodobé záväzky 422385,08 46647,11 
Bankové úvery a výpomoci 216422,8 504928,40 
Časové rozlíšenie 5408920,65 5428664,85 
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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 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po lehote splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 27656,66 27656,66 23386,56 
- zamestnancom 8099,77 8099,77  

- poisťovniam  4768,28 4768,28  

- daňovému úradu 836,93 836,93  

- štátnemu rozpočtu 19427,84 19427,84  

- bankám 504928,40 504928,40  

- štátnym fondom /ŠFRB/ 570099,47 570099,47  

- ostatné záväzky 
 /fin. zábezpeka na byty,  
krátkodobá pôžička/ 

30803,64 30803,64  

Záväzky spolu k 31.12.2020 1166620,99 1166620,99 23386,56 
 
 
 

Stav úverov k 31.12.2020  
 

Veriteľ  
 

Účel 
Výška 

poskytnut
ého úveru 

Ročná 
splátka 
istiny  
za rok 
2020 

Ročná 
splátka 
úrokov  
za rok 
2020 

Zostatok 
úveru 

(istiny) 
k 31.12.20

20 

Rok 
splatnosti 

 

VUB banka 
 
VUB banka 

Refinancova
nie  
Úver na 
Obnovu 
OcÚ 
a Vybavenie 
odb. učební   

  270000 
 
  150000 
 

    45000 
 
         0 

1874,99 
 
1629,25       

157500,00 
 

116907,28 

r. 2024 
 

r. 2034 
 

 
Obec uzatvorila ešte v roku 2016 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je 
dlhodobý - bezúročný, splátky istiny sú mesačné. V roku 2020 obec pristúpila k prijatiu 
dlhodobého úveru 150 000,00 Eur, ktorým financovala práce naviac na Obnove OcÚ 
a spolufinancovanie projektu „Vybavenie odborných učební v ZŠ s MŠ.“ K 31. 12. 2020 bolo 
z úveru čerpané 116 907,28 Eur. 

 
 
 

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.  
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Skutočné bežné príjmy obce a  rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v 
roku 2019:  
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12       1 103 804,62 EUR 
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12      EUR 
Spolu       1 103 804,62 EUR    

- z toho 60%                                                                                        662 282,77 EUR 
- z toho 25 %                                                                                       275 951,15 EUR 

 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020: 
- zostatok istiny z bankových úverov  274 407,28 EUR 
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB                                                           570 099,47 EUR 
- zostatok istiny krátkodobého úveru – predfinancovanie 

„Obnova OcÚ“                                                                                        191 427,32 Eur 
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  

od subjektov mimo VS 13 922,80 EUR 
- návratná finančná výpomoc /výpadok príjmov z dôvodu 

pandémie/                                                                                                  25 171,00 EUR 
  
SPOLU celková suma dlhu obce   1 075 027,87 EUR 
 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky   
- z úverov zo ŠFRB 570 099,47 EUR 
- z úveru prijatého na predfinancovanie projektu 

 „Obnova OcÚ“                                                                                       191 427,32 EUR 
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úvery                                313 501,08 EUR 
 

Zostatok istiny k 31.12.2020 Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2019 

§ 17 ods.6 písm. a) 

313501,08 1103804,62 28,40 % 
 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
 
 

Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2020 

Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2019 –iba vlastné zdroje 

§ 17 ods.6 písm. b) 

72645,57 1103804,62-
563817,03/dotácie/= 

539987,59 

13,45 % 

 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
 

 
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

 
 

      V zmysle Zmluvy o prevode správy majetku obce prevzala dňa 10.10.2016 príspevková 
organizácia Obecná knižnica v Šar. Dravciach do svojej správy 
       - budovu kaštieľa s technickým zhodnotením v OC 1 380 351,91 Eur,     
       - pozemok okolo kaštieľa v hodnote 7 388,90 Eur,  
       - interiérové vybavenie kaštieľa v OC 29 990,00 Eur  
       - softvér + IKT vybavenie v OC 35 804,40 Eur.  
 
         



 

              17 

V majetku príspevkovej organizácie sú zahrnuté aj knihy z obecnej knižnice v hodnote  
6 528,20 Eur a DHM vo výške 2 094,44 Eur .  
       V príspevkovej organizácii Obecná knižnica bolo hospodárené v roku 2020 s rozpočtom, 
ktorý bol schválený v bežných príjmoch a bežných výdajoch v čiastke 13 560,00 Eur. Počas roka 
2020 bol upravovaný v bežných príjmoch na 14 244,00 Eur, vo finančných operáciách 
príjmových na 1 131,00 Eur (zostatok FP k 31.12.2019) a v bežných výdajoch na 15 375,00 Eur. 
Rozdiel v bežných výdajoch a príjmoch medzi schváleným a upravovaným rozpočtom vznikol 
pri funkčnom členení výdajov hlavne tam, kde nebolo možné predvídať pri schvaľovaní rozpočtu 
pre rok 2020 ich príjem a súbežne aj výdaj.  
Prijatý príspevok od Obce Šarišské Dravce v roku 2020 činil 8 000,00 Eur  
Skutočné plnenie bežných príjmov v roku 2020 bolo 14 242,79 Eur  
Finančné operácie predstavovali 1 130,87 Eur  
Skutočné plnenie bežných výdajov v roku 2020 bolo 12 377,21 Eur  
Rozpočtový výsledok 2 996,45 Eur  
 
Rozpočtový výsledok sa ponižuje o náklady za rok 2020, ktoré budú uhradené v roku 2021. Ide 
o výdavky v celkovej výške 934,54Eur za energie, mzdové náklady a nevyčerpaný sociálny fond 
a o prijatý transfer z Fondu na podporu umenia na nákup kníh do obecnej knižnice vo výške 1 
500,00 Eur. Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov k 31.12.2020 vo výške 561,91Eur 
bude v roku 2021 vrátený Obci Šarišské Dravce, ako zriaďovateľovi príspevkovej organizácie 
Obecná knižnica.  
Celkové výnosy v roku 2020 vo výške 50 161,26 Eur predstavovali:  
-predaj služieb vo výške 102,40 Eur 
-prevádzková činnosť vo výške 350,00 Eur 
-bežný transfer (obec) vo výške 7 438,09 Eur 
-bežný transfer (UPSVaR) vo výške 1 554,77 Eur  
-kapitálový transfer (odpisy DHM) vo výške 40 716,00 Eur  
 
Celkové náklady v roku 2020 vo výške 50 161,26 Eur tvorili:  
-materiálne vybavenie vo výške 207,69 Eur  
-energie vo výške 2 259,12 Eur  
-služby a poplatky vo výške 1 365,40 Eur  
-mzdové náklady vo výške 5 613,05 Eur 
-odpisy DHM vo výške 40 716,00 Eur 
 
 
 
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. 2/2008 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 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
Futbalový klub Šarišské Dravce 11500,00 11500,00 0 

 
K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2008 
o dotáciách. 
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec v roku 2020 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.  

 
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. 

 
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 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

ZŠ s MŠ-originálne komp. 121224,39 121224,39 0 
ZŠ s MŠ-vlastné    0 
    

 
 
 
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Rozpočtová organizácia 
Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

ZŠ s MŠ  577 579,00 551582,00 
 

17663,60 – použité v r. 
2021 

13915,86 – vrátené v r. 
2021 

 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

 
- prostriedky zriaďovateľa  
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Príspevková organizácia 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Obecná knižnica 8000,00 7438,09 561,91 - vrátené 
    
    

 
- 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 ) 

 
- 4 - 

Z fondu na podporu 
umenia 

1500 0 1500 – použijú sa v r. 
2021 

 
- prostriedky vlastné 

 
 

Príspevková organizácia 
 

Vlastné finančné 
prostriedky 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

0 0 0 0 
 
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 - 
 Dotácia na Register obyvateľov 395,34 395,34  
 Dotácia na voľby NRSR 1268,65 1268,65  
 Dotácia na DPO 1400 1191,58  
 Dotácia na matriku 8851,30 8851,30  
 Dotácia na Register adries 30,80 30,80  
 Dotácia na §54 10657,61 10657,61  
 Dotácia na ŽP a cestné komunikácie 113,80 113,80  
 Dotácia na školstvo  577579 551582 17663,60 do 

r. 2021 
13915,86 
vrátené 
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 Dotácia na Denný stacionár 23805,77 23805,77  
 Dotácia na SODB 2264,00 499,76 1764,24 – 

použijú sa v r. 
2021 

 Dotácia COVID 3290,43 3290,43  
 Dotácia – Obnova OcÚ 141832,27 141832,27  
 Dotácia – Vybavenie odborných učební 37649,72 37649,72  
 Dotácia – Modernizácia VO 10000,00 10000,00  
 Dotácia z enviromentálneho fondu 1176,35 1176,35  
 Dotácia na odmeny OPS 2702 

6840 
2702 
6840 

 

 Dotácia  - Podpora OPS    
 
 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec uzatvorila v roku 2016 Zmluvu o úvere  so Štátnym fondom rozvoja bývania na 
poskytnutie úveru na obstaranie nájomného domu kúpou prostredníctvom zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve na 341 580,00 Eur s dobou splatnosti 30 rokov. Obec tento úver, rovnako ako 
úver z roku 2009 spláca v pravidelných mesačných splátkach. 
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 

 
Obec  

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Obec Poloma 
 

615,40 – na CVČ 615,40 0 

Obec Krásna Lúka 0 – na CVČ  0 
Obec Oľšov 182,70 – na CVČ 182,70 0 
Obec Bajerovce 0    – na CVČ  0 
Obec Torysa 60,00 – na CVČ 60 0 

 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

 
VÚC  

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

PSK Prešov 2000,00 2000,00 0 
    

 
 

VÚC  
Suma prijatých 

finančných 
prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 
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3. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 
k Záverečnému účtu za rok 2020. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020. 
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schvaľuje Záverečný účet obce Šarišské Dravce za rok 
2020 s výrokom – celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie schodku hospodárenia vo výške 223 258,05  
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  

- zo zostatku finančných operácií v celkovej sume  223 258,05  EUR. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu  rezervného fondu vo výške 51 029,25 EUR.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


