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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. Schodok 

kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a  rezervného fondu.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2019 uznesením č. 68. 

Rozpočet bol zmenený: 

- prvá zmena schválená dňa: 28.01.2020 uznesením č. 86 

- prvé rozpočtové opatrenie schválená dňa: 25.06.2020 uznesením č. 116 

- druhá zmena schválená dňa: 15.10.2020 uznesením č. 129 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020 

 

  Schválený rozpočet 
Rozpočet po poslednej 

zmene 

Čerpanie rozpočtu 

k 31.12.20120 

PRÍJMY CELKOM 1 213 017 € 958 585 € 868 222,78 € 

z toho:       

Bežné príjmy obce 836 082 € 822 147 € 865 435,74 € 

Kapitálové príjmy 22 200 € 1 955 € 1 955,42 € 

Finančné operácie 354 735 € 134 483 € 831,62 € 

Príjmy RO bez právnej 

subjektivity 
- -  -  

VÝDAVKY CELKOM 1 213 017 € 958 585 € 789 855,16 € 

z toho:       

Bežné výdavky obce 836 073 € 806 812 € 729 575,56 € 

Kapitálové výdavky 371 331 € 145 331 € 53 668,54 € 

Finančné výdavky 5 613 € 6 442 € 6 611,06 € 

Výdavky RO bez právnej 

subjektivity 
- -  -  
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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 

958 585,- 868 222,78 90,57 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 958 585,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

868 222,78 EUR, čo predstavuje 90,57 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

822 147,- 865 435,74 105,26 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 822 147,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

865 435,74 EUR, čo predstavuje  105,26 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

585 562,- 605 220,46 103,35 

 

Z rozpočtovaných daňových príjmov 585 562,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

605 220,46 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,35 %.  

 

Daňové príjmy z toho:  
 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 479 807,- EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 495 163,80 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 103,20 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 62 450,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 62 353,07 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 99,84% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 50 378,18 EUR a 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 11 974,89 EUR.   

 

Daň za psa   

Z rozpočtovaných 740,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 743,01,- EUR, čo 

predstavuje plnenie na 100,40 %.  

 

Daň za nevýherné hracie prístroje  

Z rozpočtovaných 40,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 40,- EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100 % plnenie.  

 

Daň za užívanie verejného priestranstva  

Z rozpočtovaných 335,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 465,- EUR, čo 

predstavuje plnenie na  138,80 %.  
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Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 42 190,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 46 455,58 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 110,11 %.  

 

 

b) Nedaňové príjmy: 

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

51 844,- 48 687,03 93,91 

 

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 51 844,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume  

48 687,03 EUR, čo predstavuje  93,91 % plnenie.  

 

Nedaňové príjmy z toho: 
 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 23 042,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 24 037,84 EUR, čo je   

104,32% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z  prenajatých pozemkov, príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  

Z rozpočtovaných 27 628,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 24 221,56 EUR, čo je   

87,63% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za správne poplatky, poplatky spojené s 

užívaním nehnuteľností, poplatok za stravné lístky a príjem za stravu v školskej jedálni. 

 

Úroky z kladov  

Z rozpočtovaných 10,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 24,11 EUR, čo je     

241,10 % plnenie. 

 

Iné nedaňové príjmy 

Z rozpočtovaných 1 164,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 403,52 EUR, čo je  

34,66 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjmy za výťažok lotérii, vratka za zdravotné 

poistenie. 

 

   

c) Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 184 741,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo 

výške 211 528,25  EUR, čo predstavuje 114,49 % plnenie. 

 

Uvedený príjem predstavuje:  
 

Poskytovateľ dotácie Rozpočet 

v EUR 

Príjem 

v EUR 

Účel 

Okr. Úrad Nitra 125 000,-    132 496,-  Základná škola - normatívne  

Ministerstvo vnútra 2 414,- 2 407,58- Transfer na matriku 

ÚPSVaR Nové Zámky 0,- 0,- Dotácia na a školské potreby 

Okr. Úrad Nitra 1 358,- 1 203,- Dotácia na učebnice  

Ministerstvo vnútra 533,- 533,28 Transfer na reg. obyv. 

Ministerstvo vnútra 40,- 40,40 Transfer na register adries 

Okr.Úrad Nitra 1 280,-        1 242,-   ZŠ-Vzdelávacie poukazy 

Okr.Úrad Nitra  2 418,-        2 142,- MŠ – predškolská výchova 

Okr. Úrad Nitra 2 438,- 2 438,- Transfer na asistent učiteľa 

Min.dopravy,výstavby 2 359,- 2 359,20 Úsek stavebného poriadku 
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a reg.rozv.SR 

Slovenský futbalový zväz 100,-            100,- Dot. na športovo-pohybovú 

aktivitu pre MŠ 

ÚPSVaR Nové Zámky  7 874,-       7 549,20 Dot. na stravu ZŠ/MŠ – 1,20€ 

Ministerstvo vnútra 153- 153,52 Životné prostredie 

Min.dopravy,výstavby 

a reg.rozv.SR 

70,- 69,81 Úsek dopravy 

Ministerstvo vnútra 1 703,- 1 703,49 Voľby 

Okr.Úrad Nitra  0,-             0,- ZŠ- Jazykové učebnice  
Okr.Úrad Nitra 0,-            0,- ZŠ-Škola v prírode 

ÚPSVaR Nové Zámky 15 210,- 24 681,63 ESF-spolufinancovanie 

Ministerstvo vnútra 80,- 159,96 Dot. na CO 

Okr. Úrad Nitra 1 200,- 1 500,- Tra. na protiepidemiologické výdavky 

Okr. Úrad Nitra 0,- 1 000,- Transf. na distančné vzdelávanie 

Okr. Úrad Nové Zámky 0,- 2 164,31 Refundácia výdav. na test. COVID19 

Štatistický úrad SR 0,- 3 400,- Dot. na ščtýtanie obyvaleľov 

ÚPSVaR Nové Zámky 0,- 20 784,71 Dot. na udržanie prac. miest v MŠ 

Metodicko-pedagogické 

centrum   

0,- 3 400,16 Dot. na proj. pedagogický asistent ZS 

slov. 

 

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

 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1 955,- 1 955,42,- 100,02 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 955,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

1 955,42,- EUR, čo predstavuje  100,02 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z predaja 

pozemkov. 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

134 483,- 831,62 0,61 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácii 134 483,- EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume  831,62 EUR, čo predstavuje 0,61 %. Uvedený príjem  predstavuje príjem 

finančnej zábezpeky za 8.b.j. v sume 829,62 EUR, a správny poplatok za službu IOMO 

/Integračné obslužné miesto/ v sume 2,- EUR. 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

958 585,- 789 855,16 82,40 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 958 585,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 

v sume 789 855,16 EUR, čo predstavuje 82,40% čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

806 812,- 729 575,56 90,43 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 806 812,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 

v sume 729 575,56 EUR, čo predstavuje  90,43 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 400 466,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 

379 400,69 EUR, čo je 94,74 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  

matriky, mzdové prostriedky aktivačných pracovníkov, pracovníkov základných škôl, materskej 

školy, školskej jedálne a školskej družiny.  

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 139 765,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

126 176,43 EUR, čo je 90,28 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 236 143,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume        

204 351,15 EUR, čo je  86,54 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, 

ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, výdavok za 

potraviny do školskej jedálne, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

 

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 

Z rozpočtovaných výdavkov 29 264,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

18 473,57 EUR, čo predstavuje 63,13 % čerpanie. Ide o transfer pre TJ Družstevník Bešeňov, 

ZO Csemadok, ďalej nemocenské dávky a členské v jednotlivých združeniach. 

 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 1 174,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 173,72 

EUR, čo predstavuje  99,98 % čerpanie.  
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2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

145 331,- 53 668,54 36,93 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 145 331,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 53 668,54 EUR, čo predstavuje  36,93 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

Nákup pozemkov 

Z rozpočtovaných  6 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 4 983,32 EUR, 

čo predstavuje 83,06 % čerpanie.  

 

Obstaranie kapitálových aktív – projektová dokumentácia čistiarne odpadových vôd  

Z rozpočtovaných  6 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.201 v sume 2 500 EUR, čo 

predstavuje 41,67 % čerpanie. 

 

Obstaranie kapitálových aktív – čistiareň odpadových vôd obce Bešeňov 

Z rozpočtovaných  100 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 46 185,22 

EUR, čo predstavuje 46,19 % čerpanie. 

 

Obstaranie kapitálových aktív – rekonštrukciu domu smútku  

Z rozpočtovaných  33 331,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 0,- EUR, čo 

predstavuje 0 % čerpanie. 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

6 442,- 6 611,06 102,62 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 6 442,- EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 6 611,06 EUR, čo predstavuje  102,62 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

záverečného účtu.  

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií  5 779,44 EUR je na splácanie istiny 

z prijatých úverov ŠFRB, 829,62 EUR je vrátenie finančnej zábezpeky za 8.b.j. a 2,- EUR je 

správny poplatok odvedený do štátneho rozpočtu za služby IOMO. 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 
Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2020 podľa §10 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 

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

zákonov. 

 

 

Hospodárenie obce  

 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 865 435,740 

z toho : bežné príjmy obce  865 435,74 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 729 575,56 

z toho : bežné výdavky  obce  729 575,56 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 135 860,18 

Kapitálové  príjmy spolu 1 955,42 

z toho : kapitálové  príjmy obce  1 955,42 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 53 668,54 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  53 668,54 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -51 713,12 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 84 147,06 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 0,00 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 84 147,06 
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  

- finančné zábezpeky školskej jedálne 

- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB 

- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 

finančné zábezpeky školskej jedálne 

- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB 

- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Rozdiel finančných operácií 0,00 
PRÍJMY SPOLU   868 222,78 

VÝDAVKY SPOLU 789 855,16 

Hospodárenie obce  78 367,62 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 11 604,97 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver  0,00 

Upravené hospodárenie obce 66 762,65 

 

 

V bilancii bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. V 

bilancii kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je dosiahnutý schodok kapitálového 

rozpočtu. Prebytok rozpočtu v sume 66 762,65 EUR zistený podľa ustanovenie §10 ods. 3 písm. 

a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na tvorbu 

rezervného fondu. 

  

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov  
            

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z.  

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 8 759,28 

Prírastky - povinný prídel                3 036,14 

               - ostatné prírastky 0,00 

Úbytky   - závodné stravovanie                     2 634,50  

               - ostatné úbytky                                                101,44 

KZ k 31.12.2020 9 059,48 

 

 

Fond opráv a údržby 

Obec vytvára fond opráv a údržby v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 Z.z.  

 

Fond opráv a údržby Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 14 895,74 

Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 

% nákladov na obstaranie nájomného bytu 

                                                       1 695,-                                     

Úbytky   - použitie fondu podľa potreby                885,48 

KZ k 31.12.2020 15 705,26 

 

 

 

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 4 927 902,49 4 845 721,43 

Neobežný majetok spolu 4 451 109,70 4 298 557,90 
z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 183 960,38 8 720,-       
Dlhodobý hmotný majetok 3 940 526,53 3 963 215,11 
Dlhodobý finančný majetok 326 622,79 326 622,79 

Obežný majetok spolu 475 927,10 545 893,04 
z toho :   
Zásoby 611,15 225,63 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,- 0,- 
Dlhodobé pohľadávky 0,- 0,- 
Krátkodobé pohľadávky  5 545,60 7 773,84 
Finančné účty  469 770,35 537 893,57 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,- 0,- 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,- 0,- 

Časové rozlíšenie  865,69 1 270,49 
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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 4 927 902,49 4 845 721,43 

Vlastné imanie  2 498 533,-  2 557 093,97 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,- 0,- 
Fondy 0,- 0,- 
Výsledok hospodárenia  11 053,25 62 050,45 

Záväzky 195 256,85 192 864,76 
z toho :   
Rezervy  2 200,- 2 200,- 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 642,80 4 304,07 
Dlhodobé záväzky 128 871,37 124 560,06 
Krátkodobé záväzky 62 542,68 61 800,63 
Bankové úvery a výpomoci 0,- 0,- 

Časové rozlíšenie 2 234 112,64 2 095 762,70 

 

 

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  

 v EUR 

z toho po lehote 

splatnosti            

v EUR 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 959,56 611,38 348,18 

- zamestnancom 25 059,74 25 059,74 - 

- poisťovniam  15 902,65 15 902,65 - 

- daňovému úradu 3 170,02 3 170,02 - 

- záväzky zo ŠFRB do 1 roka 5 838,32 5 838,32 - 

- prijaté preddavky 10 460,08 10 460,08 - 

- štátnym fondom 106 786,71 106 786,71 - 

- soc. fondu 11 355,27 11 355,27 - 

   -   ostatné záväzky 410,26 410,26 - 

Záväzky spolu k 31.12.2020 179 942,61 179 624,43 348,18 

 

Účtovná  jednotka eviduje záväzky po lehote splatnosti v sume 348,18 € a sú to 

neuhradené faktúry od spoločnosti Danubius spol. s r.o. v sume 105,11 € za obstarané potraviny 

pre školskú jedáleň a od spoločnosti Stredoslovenská energetika a.s. v sume 243,07 €, čo je 

vyúčtovacia faktúra pre objekt obecného úradu. Spomínané faktúry boli doručené v roku 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav úverov k 31.12.2020  
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Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnuté

ho úveru 

Ročná 

splátka 

istiny  

za rok 

2020 

Ročná 

splátka 

úrokov  

za rok 

2020 

Zostatok 

úveru 

(istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 

splatnosti 

 

 

ŠFRB 

Výstavba 

bytovky 

 

180 143,40 

 

5 779,44 

 

1 173,72 

 

112 625,03 

 

 2038 

 

V roku 2009 obec  dokončila  rekonštrukciu   bývalej budovy materskej školy na 

8.bytovú jednotku. Na tento účel v roku 2008 uzavrela Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej 

bytovky    vo výške 5 427 000,00 SK /180 143,40  EUR/ zo ŠFRB. Úver je dlhodobý s dobou 

splatnosti do r. 2038.  Splátky úveru a úroku sú mesačné podľa splátkového kalendára  vo výške 

579,43 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 splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov 21a) neprekročí v príslušnom rozpočtovom 

roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku 

z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné 

prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

 

 

Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy obce k 31.12.2019:  

- bežné príjmy rozpočtované 847 539,55 

Spolu bežné príjmy obce: 847 539,55 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:  

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB                                                                       112 625,03 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020                                                               112 625,03 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky :  

- z úverov zo ŠFRB                                                                                               112 625,03 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 112 625,03 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 upravená o úver zo ŠFRB                0,- 

 

 

Zostatok istiny k 31.12.2020 

v EUR 

Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019 v EUR 

§ 17 ods.6 písm. a) 

112 625,03 847 539,55 13,30 % 

 

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

 

 

 

 

Suma ročných splátok 

vrátane úhrady výnosov za 

Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019 v EUR 

§ 17 ods.6 písm. b) 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/20170101#poznamky.poznamka-21a
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rok 2020 v EUR 

579,43 847 539,55 0,10 % 

 

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

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec Bešeňov v r. 2020 nebola zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie. 

 

 

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. 1/2011  o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

 
Prijímateľ dotácie 

 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých fin. 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 

) 

 

- 4 - 

Telovýchovná jednota Družstevník Bešeňov 

– bežné výdavky 

10 000,- 9 868,24,- 131,76,- 

Csemadok  ZO Bešeňov – bežné výdavky 127,80 127,80 0,- 

 

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2011 

o dotáciách. Nevyčerpané prostriedky, ktoré neboli vrátené na bankový účet Obecného úradu 

Bešeňov, budú vymáhané v roku 2021. 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec v roku 2020 nevykonala 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. 

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
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Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu: 

 

 

 

- 2 – 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 

) 

 

 

- 5 - 

OÚ Nitra Školstvo-bežné výdavky 132 496,-        132 496,- 0,- 

OÚ Nitra ZŠ-vzdelávacie poukazy-bežné 

výdavky 

1 242,- 1 242,- 0,- 

OÚ Nitra  MŠ – predškolská výchova-bežné 

výdavky 

2 142,- 2 142 ,- 0,- 

OÚ Nitra ZŠ – transfer na asistent učiteľa 2 438,- 2 438,- 0,- 

OÚ Nitra ZŠ – dotácia na učebnice  1 203,- 1 203,- 0,- 

ÚPSVaR ZŠ-dotácia na stravu-bež. výdavky 7 549,20 7 549,20 0,- 

Min.vnútra Matrika-bežné výdavky 2 407,58 2 407,58 0,- 

Min.vnútra Reg. obyv. – bežné výdavky 533,28 533,28 0,- 

Min.vnútra Transfer na register adries 40,40 40,40 0,- 

Min.vnútra Životné prostredie 153,52 153,52 0,- 

MDVRR SR Stavebný úsek 2 359,20 2 359,20 0,- 

MDVRR SR Dopravný úsek 69,81 69,81 0,- 

Min. vnútra Voľby, referendá 1 703,49 1 703,49 0,- 

OÚ Nitra ZŠ-škola v prírode 0,- 0,- 0,- 

ÚPSVaR NZ Spolufinancovanie ESF 24 681,63 24 681,63 0,- 

Slovenský 

futbalový zväz 

Dot. na športovo-pohybovú aktivitu 

pre MŠ 

100,- 100,- 0,- 

Min. vnútra Dotácia na CO 159,96 159,96 0,- 

OÚ Nitra Trans. Na protiepidemiologické 

výdavky 

1 500,- 1 500,- 0,- 

OÚ Nitra Trans. Na distančné vzdelávanie 1 000,- 1 000,- 0,- 

OÚ Nové 

Zámky 

Refundácia výdavkov na test 

COVID-19 

2 164,31 2 164,31 0,- 

Štatistický 

úrad SR 

Dot. na sčítanie obyvateľov 3 400,- 3 351,17,- 48,83,- 

ÚPSVaR NZ Dot. na udržiavanie prac. miest v 

MŠ 

20 784,71 20 784,71 0,- 

Metodicko-

pedagogický 

centrum 

Dot. na proj. pedagogický asistent 

ZŠ slov.  

3 400,16 3 400,16 0,- 

 

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s inými obcami. 

 

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s VÚC.  
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Obec neuplatňuje programový rozpočet. 

  

Plánované investičné akcie obce Bešeňov na rok 2020 a to: 

 

Obstaranie kapitálových aktív – „Bešeňov, celoobecná čistiareň  odpadových vôd“ 

v roku 2020 obec pokračovala vo výstavbe ČOV. Rozsah stavebných prác nebol taký intenzívny 

ako v minulých rokoch, dôvodom bola mimoriadna situácia a núdzový stav, ktorý bol vyhlásený 

kvôli šíreniu ochorenia Covid-19 na celom území Slovenska. Výkon stavebného dozoru počas 

realizácie stavby  bol v hodnote 2 500 EUR, čo je  41,70% z plnenia rozpočtu, a tohtoročné 

stavebné práce boli vykonané v sume 46 185,22 EUR, čo predstavuje 46,20 % plnenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


