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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 

 
1. Rozpočet obce na rok 2020 
 
    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

Obec v roku 2020 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  schodkový. Bežný rozpočet  bol zostavený ako schodkový z dôvodu, že sa vo výdavkoch 

bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho 

rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v 

minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nie je vyššia ako suma 

týchto nevyčerpaných prostriedkov. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.  

Rozpočet finančných operácií bol zostavený ako prebytkový.  

Rozpočet Obce Štítnik bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č. 

116/2019. 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 04.03.2020 uznesením OZ č. 135/2020 

                                                                uznesením OZ č. 137/2020 

                                                                uznesením OZ č. 139/2020 

                                                                uznesením OZ č. 140/2020 

                                                                uznesením OZ č. 142/2020 

- druhá zmena schválená dňa 10.03.2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2020 

- tretia zmena  schválená dňa 03.06.2020 uznesením OZ č. 155/2020 

- štvrtá zmena schválená dňa 05.06.2020 rozpočtovým opatrením č. 2/2020 

- piata zmena schválená dňa 04.09.2020 rozpočtovým opatrením č. 3/2020 

- šiesta zmena schválená dňa 15.10.2020 uznesením OZ č. 189/2020  

                                                                            uznesením OZ č. 191/2020 

                                                                            uznesením OZ č. 192/2020 

- siedma zmena schválená dňa 19.10.2020 rozpočtovým opatrením č. 4/2020 

- ôsma zmena schválená dňa 17.12.2020   uznesením OZ č. 199/2020 

                                                                 uznesením OZ č. 200/2020 

- deviata zmena schválená dňa 31.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 5/2020 

- desiata zmena schválená dňa 31.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 6/2020 
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1. 1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020  

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 1880496,00 2048204,16 1976074,54 96,48 

z toho :     

Bežné príjmy 1797532,00 1848666,80 1833652,95 99,19 

Kapitálové príjmy      0,00     28441,20   31277,75   109,97 

Finančné príjmy    

Finančné príjmy RO            

     49000,00        145433,04    86355,33  

            

59,38 

Príjmy RO s právnou  

Subjektivitou   

 

       

        33964,00 

      

  25663,12 

    

24788,51 

               

 

96,59 

Výdavky celkom 1880496,00       2048204,16 1726656,13 84,30 

z toho :     

Bežné výdavky    799394,00    849538,94 638248,74 75,13 

Kapitálové výdavky      0    102941,20  49381,22     47,97 

Finančné výdavky      44000,00      45300,00 45147,57 99,66 
Výdavky RO s právnou 

Subjektivitou  
   1037102,00  1050424,02      993878,60 

       

94,62 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 

 

 
Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

2048204,16              1976074,54                    96,48 % 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2048204,16 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 1976074,54 EUR, čo predstavuje  96,48 % plnenie.  

 

 

1. Bežné príjmy Obce Štítnik 

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1848666,80 1833652,95 99,19 % 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1848666,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

1833652,95  EUR, čo predstavuje 99,19 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

658077,00               645998,53 98,16 % 
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Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 610000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 599655,53 EUR, čo predstavuje 

plnenie na  98,30 %. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 48077,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 46343,00 EUR, čo 

je 96,39 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 32662,14 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 13359,15 EUR a dane z bytov boli v sume 321,71 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 16535,87 EUR. 

 

b) Dane a špecifické služby 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

17455,00 14057,56 80,54 % 

 

Daň za psa  847,50 EUR. Pohľadávky daň za psa eviduje obec vo výške 475,50 EUR.  

Daň za užívanie verejného priestranstva 260,35 EUR. 

Daň za nevýherné hracie prístroje 63,36 EUR. 

Daň za ubytovanie 23,60 EUR. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 12862,75 EUR. Pohľadávky 

z poplatku za komunálnu odpad a drobný stavebný odpad obec eviduje vo výške 12127,99 EUR. 

Z rozpočtovaných 17455,00 EUR bol skutočný príjem za dane a ostatné špecifické služby 

k 31.12.2020 v celkovej výške 14057,56 EUR, čo predstavuje 80,54 %. 

 

c) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

80500,00                 100464,59                  124,80 % 

 

Príjmy  z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných  80500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 100464,59 EUR, čo 

je 124,80 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 667,00 EUR 

a to z Komposesorátu pozemkového spoločenstva Štítnik, príjem z prenajatých pozemkov 

47590,88 EUR a prenajatých, budov, priestorov a objektov v sume 52206,71 EUR. 

 

d)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

66640,00               75436,22                   113,20  % 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 66640,00 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2020 

vo výške  75436,22  EUR, čo predstavuje  113,20 % plnenie.  

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby:  

- poplatky a platby za služby 56599,34  EUR 

- ostatné poplatky  /správne/  15204,50 EUR 

- poplatky za MŠ 880,00 EUR 

- úroky z vkladov  105,64 EUR 

- príjmy z dobropisov /plyn, elektrika/ 102,62 EUR  

- poplatok za znečisťovanie ovzdušia 829,20 EUR 

- iné príjmy 1684,92 EUR. 
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- príjmy za porušenie predpisov 30,00 EUR. 

 

Prijaté granty a transfery 

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

Poskytovateľ Suma 

prijatých 

prostriedkov 

v EUR 

Účelové určenie grantov a transferov  

MV SR  925,62 Voľby do NR SR 

ŠÚ SR 3352,00 Sčítanie bytov a domov  

MV SR 279,97 odmena skladníka CO 

MV SR 606,30 pren. výkon ŠS – register obyvateľstva a adries 

MV SR 7240,37 pren. výkon ŠS - matrika 

OÚ Košice 15758,61 pren. výkon ŠS – stavebný úrad,ŽP,doprava 

OÚ Košice 116,66 pren. výkon ŠS – starostl. o vojnové hroby 

ÚPSVaR 14104,31 aktivačné práce ESF + ŠR 

ÚPSVaR 43921,52 príspevok na stravné pre ZŠ a MŠ + projekt ŠJ 

42434,40+1487,12= 43921,52 

ÚPSVaR 3203,80 príspevok na školské potreby pre ZŠ a MŠ 

ÚPSVaR 6704,73 osobitný príjemca PnD a DHN 

Metodicko-pedagogické 

centrum Bratislava 

49653,63 Projekt Škola otvorená všetkým – pedagogický 

asistent a odborný zamestnanec 

Implementačná agentúra 

MPSVaR Bratislava 

16787,06 terénna sociálna práca 

OÚ Košice 714826,00 normatívne fin. prostriedky pre ZŠ 

OÚ Košice 96814,26 nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ 98871,00-

2056,74 /vrátené 28.12.2020/ 

DHZO SR 5000,00 Dotácia pre DHZ 

MV SR 28441,20 Dotácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 

MV SR 4256,85 Dotácia na testovanie a výdavky spojené 

s pandémiou COVID 19 

Nadácia SPP,Bratislava 900,00 Grant na revitalizáciu fontány na námestí 

ÚPSVR  10222,36 Dotácia na Podporu udržania zamestnanosti 

v materských školách v rámci pomoci spojenou 

s pandémiou COVID 19 

OÚ Košice 3022,00 príspevok na prevádzku MŠ 

 

 

2. Kapitálové príjmy Obce Štítnik:  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

28441,20 31277,75 109,97 % 

 

Kapitálové príjmy k 31.12.2020  boli v celkovej výške 31277,75  EUR. Ide o príjmy z dotácie 

z ministerstva vnútra  na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 28441,20 EUR, príjmy 

z predaja V3S v celkovej výške 2500,00 EUR a príjem z predaja pozemkov v celkovej výške 

336,55 EUR. 
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3. Príjmové finančné operácie obce Štítnik:  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

                145433,04 86355,33 59,38 % 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 145433,04 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

86355,33 EUR, čo predstavuje 59,38 % plnenie. Obci bola v roku 2020 schválená žiadosť 

o návratnú finančnú výpomoc MF SR. Ide o finančnú výpomoc na zmiernenie dopadu pandémie 

na rozpočet miest a obcí v celkovej výške 33087,00 EUR.  

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  - Základná škola Štítnik 

 

Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

25663,12                  24788,12 96,59 % 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 25663,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

24788,12 EUR, do predstavuje 96,59 EUR.  

 

Kapitálové príjmy  

 Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0 0 0 

 
V roku 2020 ZŠ nemala kapitálové príjmy. 

 

Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

                0 0 0 

 

Príjmové finančné operácie Základná škola Štítnik v roku 2020 nemala. 

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 
 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

2048204,16 1726656,13 84,30 % 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2048204,16 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

1726656,13 EUR, čo predstavuje 84,30 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky obce Štítnik 

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

849538,94 638248,74 75,13 % 
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 849538,94 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume  638248,74  EUR, čo predstavuje  75,13  % čerpanie. 

 

 
    Bežné výdavky  638248,74 

0.1.1.1   Výdavky verejnej správy 222607,75 

  610 Mzdy a platy 113875,61 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní 41271,32 

  630 Tovary a služby 66138,26 

  640 Transfery jednotlivcom a  nezisk. organizáciám     1322,56 

      

 0.1.1.2   Finančná rozpočtová oblasť 1011,27 

  630 Tovary a služby 913,83 

  650 Splácanie úrokov v banke 97,44 

      

 01.3.3  Iné všeobecné služby  9123,72 

 610 Mzdy a platy 5941,65 

 620 Poistné a príspevky do poisťovní 1937,20 

 630 Tovary a služby 1244,87 

    

0.1.6.0  Voľby  925,62 

 620 Poistné a príspevky do poisťovní 38,50 

 630 Tovary a služby 887,12 

    

02.2.0  Civilná obrana 253,00 

 620 Poistné a príspevky do poisťovní 1,92 

 630 Tovary a služby 251,08 

    

0.3.2.0   Ochrana pred požiarmi 8731,27 

  630 Tovary a služby 8731,27 

   

 04.4.3  Výstavba 23823,56 

 610 Mzdy a platy 16997,24 

 620 Poistné a príspevky do poisťovní 5457,46 

  630 Tovary a služby 1368,86 

   

 0.4.5.1.   Cestná doprava  53567,51 

 630 Tovary a služby 53080,32 

  650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom 487,19 

    

0.5.1.0.   Nakladanie s odpadmi 25317,45 

  630 Tovary a služby 25317,45 

       

06.1.0.  Rozvoj bývania 16562,02 

 630 Tovary a služby 7214,47 

 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom 9347,55 

    

0.6.2.0   Rozvoj obce vrátane aktivačných 68567,34 
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  610 Mzdy a platy 36603,46 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní   12926,96 

  630 Tovary a služby 19036,92 

  640 Transfery jednotlivcom a  nezisk. org. 0 

      

 0.6.4.0   Verejné osvetlenie 4795,74 

  630 Tovary a služby 4795,74 

      

 0.6.6.0   Bývanie a občianska vybavenosť 25849,52 

  630 Tovary a služby 25849,52 

  650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom 0 

    

 0.8.1.0   Rekreačné a športové služby 2694,92 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní 148,49 

  630 Tovary a služby 1548,68 

  640 Transfery jednotlivcom a  nezisk. org. 997,75 

      

 0.8.2.0   Kultúrne služby 15179,56 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní 1594,97 

  630 Tovary a služby 9043,34 

  640 Transfery jednotlivcom a  nezisk. org. 0 

   610  Mzdy a platy 4541,25 

   

 0.8.3.0   Vysielacie a vydavateľské služby 843,78 

  630 Tovary a služby 843,78 

      

 0.8.4.0   Náboženské a iné spoločenské služby 4081,71 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní 324,68 

  630 Tovary a služby 3257,03 

  640 Transfery jednotlivcom a  nezisk. org. 500,00 

      

 0.9.1.1.1   Predškolská výchova 115929,74 

  610 Mzdy a platy 68548,85 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní 26332,14 

  630 Tovary a služby 15328,75 

  640  Transfery jednotlivcom a a nezisk. org. 5720,00 

10.7.0   Soc. pomoc občan. v hm.a soc. núdzi 38383,26 

 610 Mzdy a platy 14152,74 

 620 Poistné a príspevky do poisťovní 4564,62 

  630 Tovary a služby 15270,55 

  640 Transfery jednotlivcom a nezisk. org. 4395,35 

    

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 287466,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 260660,80 

EUR, čo je 90,68 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, zamestnancov OcÚ, 

matriky, spoločného stavebného úradu, zamestnancov zamestnávaných cez projekty, kde má 
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obec spoluúčasť pri financovaní miezd v závislosti od druhu projektu, zamestnancov v materskej 

škole,  terénnych sociálnych pracovníkov. 

 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 124459,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 94598,26 EUR, 

čo je 76,01 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 410573,94 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 260121,84 EUR, 

čo je 63,36 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, palivá, rutinná a štandardná údržba budov, prevádzkových 

strojov a zariadení, školenia, stravovanie, sociálny fond, oprava plechovej strechy ma materskej 

škole, oprava odtokového žľabu na Družstevnej ulici, hĺbenie a spevnenie miestnej komunikácie 

na Družstevnej, oprava miestnej komunikácie na Družstevnej, Lesnej, Jelšavskej a pri ZŠ, 

oprava elektrických rozvodov na obecnom úrade, oprava kúrenia v bytoch, materskej škole 

a v kultúrnom dome, opravy PC, kamerového systému, dopravných prostriedkov, krajníc, 

kopírky, rozhlasu, výmena okien a dvier na Dome služieb, akcie pre dôchodcov, deti,  ostatné 

tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 14240,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 12935,66 EUR, 

čo predstavuje  90,84 % čerpanie. Išlo najmä o transfery občianskemu združeniu, náhrada príjmu 

pri dočasnej pracovnej neschopnosti, členské príspevky v združeniach, odstupné a výplata 

osobitného príjemcu.  

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných 12800,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 9932,18 EUR, 

čo predstavuje 77,60  % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky obce Štítnik : 

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

102941,20                   49381,22 47,97  % 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 102941,20 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 49381,22 EUR, čo predstavuje 47,97 % čerpanie. Išlo o čerpanie 29381,22 EUR na 

technické zhodnotenie budovy materskej školy a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu 

zdravotného strediska v celkovej výške 20000,00 EUR. 

 

3) Výdavkové finančné operácie obce Štítnik : 

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

45300,00                   45147,57                99,66 % 

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 45300,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 45147,57 EUR, čo predstavuje 99,66  % čerpanie. 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  - Základná škola Štítnik 

 

 Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 



                                                                     

 

 

11 

1050424,02                   993878,60 94,62 % 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 1050424,02 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 993878,60 EUR,  čo predstavuje  94,62 % čerpanie.  

 

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                  993878,60 EUR 

 
    Bežné výdavky  - Základná škola 993878,60 

0.9.*. Primárne a nižšie vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Základná škola 841053,02 

  610 Mzdy a platy 555115,97 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní 191989,02 

  630 Tovary a služby 80227,34 

  640 Transfery jednotlivcom a  nezisk. org. 13720,69 

    

0.9.5.0 Vzdelanie nedefinované - ŠKD 53317,00 

  610 Mzdy a platy 39180,35 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní 12257,65 

  630 Tovary a služby 1791,43 

  640  Transfery jednotlivcom a  nezisk. org. 87,57 

0.9.6.0 Vedľajšie služby v školstve - SJ 99508,58 

  610 Mzdy a platy 45342,86 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní 15315,51 

  630 Tovary a služby 38273,32 

  640 Transfery jednotlivcom a nezisk. org. 576,89 

 

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 639690,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 639639,18 

EUR, čo je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických aj 

nepedagogických  zamestnancov základnej školy.   

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 219593,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 219562,18 EUR, 

čo je 99,99 % čerpanie. 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 174698,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v celkovej výške 

120292,09 EUR, čo je 68,86 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky základnej školy, ako sú 

cestovné náhrady, energie, materiál, knihy,  dopravné, palivá, rutinná a štandardná údržba 

strojov, výpočtovej techniky, budov, interiéru, prevádzkových strojov a zariadení, školenia, 

stravovanie, sociálny fond a ostatné tovary a služby.  
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Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 16443,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 14385,15 EUR, 

čo predstavuje  87,49 % čerpanie. Išlo najmä o transfery na dopravné, náhrada príjmu pri 

dočasnej pracovnej neschopnosti. 

 

Kapitálové výdavky 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0 0 0 

  

Kapitálové výdavky Základná škola Štítnik v roku 2020 nemala. 

Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0 0 0 

 

Výdavkové finančné operácie Základná škola Štítnik v roku 2020 nemala. 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
4.1  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2020 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1858441,46 

z toho : bežné príjmy obce  1833652,95 

             bežné príjmy RO 24788,51 

Bežné výdavky spolu 1632127,34 

z toho : bežné výdavky  obce  638248,74 

             bežné výdavky  RO 993878,60 

Bežný rozpočet +226314,12 

Kapitálové  príjmy spolu 31277,75 

z toho : kapitálové  príjmy obce  31277,75 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 
 

49381,22 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  49381,22 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  -18103,47 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 208210,65 

Vylúčenie z prebytku  88021,31 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 120189,34 

Príjmy z finančných operácií s výnimkou cudzích prostriedkov 86355,33 

Výdavky z finančných operácií s výnimkou cudzích prostriedkov 45147,57 
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Rozdiel finančných operácií +41207,76 
PRÍJMY SPOLU   1976074,54 

VÝDAVKY SPOLU 1726656,13 

Hospodárenie obce  249418,41 
Vylúčenie z prebytku 88021,31 

Upravené hospodárenie obce 161397,10 

 Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020   v sume 208210,65 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, je 

upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR a nevyčerpaných prostriedkov školského stravovania 

v sume 88021,31 EUR. Prebytok rozpočtového hospodárenia upravený o nevyčerpané 

prostriedky zo ŠR 120189,34 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.    

     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 vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume                               54551,75 EUR, a to na  

- normatívne a nenormatívne finančné prostriedky ZŠ  sume          32310,86 EUR    

- nevyčerpané prostriedky z dotácie na podporu 

      k stravovacím návykom dieťaťa                                                     21393,60 EUR                                                                         

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR prídavky, osobitný príjemca           567,32 EUR 

- nevyčerpané prostriedky na CO za rok 2020                                     279,97 EUR. 

b) 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                                                   1,57 EUR 

c) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové výdavky  na 

rekonštrukciu požiarnej zbrojnice                                                  28441,20 EUR 

d) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržba 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                                                                                                  1541,01 EUR 

e) nevyčerpané prostriedky na IA TSP                                                      568,78 EUR 

f) nevyčerpaná dotácia na sčítanie bytov a domov                                  2917,00 EUR  
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ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.    

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 41207,76 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 

161397,10 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. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 256355,08       

Prírastky  195634,15       

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 136/2020 zo dňa 04.03.2020 na 

odstránenie havarijného stavu strechy MŠ   

- uznesenie č. 141/2020 zo dňa 04.03.2020 na 

odstránenie havarijného stavu elektrických rozvodov 

v budove obecného úradu    

 

 

 

5000,00 

 

3998,65 

 

  

KZ k 31.12.2020 442990,58       

 
 

Sociálny fond 

 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva z roku 2013. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 3394,43 

Prírastky  3117,08 

Úbytky  1613,50 

KZ k 31.12.2020 4898,01 

 

Podľa zákona o sociálnom fonde č. 152/1994 Z.z. každý zamestnávateľ tvorí sociálny 

fond samostatne a podľa zásad o hospodárení sociálneho fondu spravuje a používa prostriedky 

pre svojich zamestnancov.  Obec Štítnik sa podľa prijatých zásad o hospodárení sociálneho 

fondu rozhodla využívať prostriedky výlučne na stravovanie zamestnancov.     
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 

 
6.1 Bilancia aktíva a pasív Obec Štítnik 

A K T Í V A  

Názov   KZ  k  31.12.2020  v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 2678536,27 2591664,57 

Neobežný majetok spolu 1760634,79 1854982,43 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok       2900,00     3980,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1440670,72 1533938,36 

Dlhodobý finančný majetok 317064,07  317064,07 

Obežný majetok spolu 916896,04  735928,53 

z toho :   

Zásoby 546,31 657,67 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 137584,74            150226,39 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  22514,57              26901,53 

Finančné účty  756250,42            558079,21 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 63,73 

Časové rozlíšenie  1005,44                 753,61 

 

P A S Í V A  

Názov KS  k  31.12.2020 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2678536,27 2591664,57 

Vlastné imanie  1432652,79 1303566,51 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  1432652,79 1303566,51 

Záväzky 696265,25 660113,78 

z toho :   

Rezervy  2400,00 2400,00 
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Zúčtovanie medzi subjektami VS 86478,73 44529,28 

Dlhodobé záväzky 480332,45 499591,20 

Krátkodobé záväzky 70052,66 65764,21 

Bankové úvery a výpomoci 57001,41 47829,09 

Časové rozlíšenie 549618,23              627984,28 

Analýza významných položiek majetku: Obec v roku 2020 zrekonštruovala materskú školu 

v celkovej hodnote 29381,22 EUR. Záväzky vyplývajúce z miezd boli v januári 2021 splnené. 

Úhrady faktúr za rok 2020 boli zrealizované do konca januára 2021. Obec dostala návratnú 

finančnú výpomoc v celkovej výške 33087,00 EUR na vykrytie výpadku výnosu dane z príjmov, 

spôsobeného pandémiou COVID 19. Záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv ŠFRB obec plní 

splácaním mesačných splátok.  

6.2 Bilancia aktíva a pasív  Základná škola Štítnik 

A K T Í V A  

Názov   KZ  k  31.12.2020  v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 216694,52 220385,49 

Neobežný majetok spolu 136570,42 150070,42 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok       0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 136570,42 150070,42 

Dlhodobý finančný majetok 0,00  0,00 

Obežný majetok spolu 79914,60  70105,57 

z toho :   

Zásoby 200,68 77,26 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  1309,37 414,15 

Finančné účty  78404,55 69558,19 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  209,50 209,50 

P A S Í V A  

Názov KS  k  31.12.2020  v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 216694,52 220385,49 
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Vlastné imanie  -790,95 -3162,35 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  -790,95 -3162,35 

Záväzky 217275,97 223338,34 

z toho :   

Rezervy  0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 137584,74 150226,39 

Dlhodobé záväzky 4722,11 4152,04 

Krátkodobé záväzky 74969,12 68959,91 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 209,50 209,50 

Záväzky vyplývajúce z miezd boli v januári 2021 splnené. Úhrady faktúr za rok 2020 boli 

zrealizované do konca januára 2021. 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 
 

Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky: 

7.1 Prehľad záväzkov obce voči bankám a fondom 

Názov Účel 

Dátum 

uzavretia 

zmluvy Mesačná splátka Dátum splatnosti 

Nesplatená 

hodnota 

Prima banka 

Rekonštrukcia 

ciest  15.01.2007 1992,89 15.12.2021 23914,41 

MF SR 

Návratná 

finančná 

výpomoc 04.11.2020 0 31.10.2027 33087,00 

ŠFRB 

Výstavba 

nájomných bytov 

nadstavba 30.09.2002 1254,27 20.08.2032 151010,86 

ŠFRB 

Výstavba 

nájomných bytov 

4 bytové jednotky 17.05.2010 256,40 15.04.2040 54602,73 

ŠFRB 

Výstavba 

nájomných bytov 

11 bytových 

jednotiek 15.09.2014 1037,70 15.09.2043 252770,09 

SPOLU         515385,09 
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7.2   Prehľad ostatných záväzkov Obec Štítnik:         

Záväzok Hodnota záväzku 

k 31.12.2020 v € 

Opis záväzku za rok 2020 

Ostatné záväzky Depozit 

nájom 

17050,76 Depozit nájom 

Dodávatelia  4343,08 Faktúry za rok 2020 

Záväzky zo sociálneho fondu 4898,01 Sociálny fond  

Zamestnanci 17881,99 Nevyplatené mzdy 12/2020 

Zúčtovanie s orgánmi soc.a 

zdr.poist 

11405,61 Odvody soc.poist., zdr.poist. 

12/2020 

Ostatné priame dane 2480,65 Daň príjmu FO za 12/2020 

Prijaté preddavky 33491,06 Prijaté preddavky nájomné byty 

Ostatné záväzky 450,27  exekúcie, zrážky  

 

 

7.3 Prehľad ostatných záväzkov ZŠ Štítnik 

Záväzky Zostatok k 31.12.2020 v 

€ 

Opis záväzku za rok 2020 

Dlhodobé záväzky:   

Záväzky zo sociálneho fondu 4722,11 Sociálny fond  

Krátkodobé záväzky:   

Dodávatelia 893,40 Faktúry za rok 2020 

neuhradené do  31.12.2020 

Prijaté preddavky 461,76 Prijaté preddavky na stravu 

Iné záväzky 439,43 Zrážky zo mzdy  12/2020 

Zamestnanci 39825,13 Nevyplatené mzdy 12/2020 

Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP 27473,60 Odvody soc.poist.,zdr.poist. 

12/2020                

Ostatné priame dane 5875,80 Daň príjmu FO za 12/2020 

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 Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 

prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  
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a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:  1773129,10 

- skutočné bežné príjmy obce  1706618,01 

- skutočné bežné príjmy RO  66511,09 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 1773129,10 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:   

- zostatok istiny z bankových úverov 23914,41 

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 33087,00 

- 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 458383,68 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 515385,09 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 458383,68 

- 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 458383,68 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020 57001,41 

 
Zostatok istiny k 31.12.2020 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

57001,41 1773129,10 3,21 % 

 

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 Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:  1773129,10 

- skutočné bežné príjmy obce  1706618,01 

- skutočné bežné príjmy RO  66511,09 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 1773129,10 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy,dotácie zo ŠR, MF SR,fondov 781484,19 

- dotácie z Eurofondov  94854,98 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019 876339,17 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019* 896789,93 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004  

- 821005 23914,68 

- 821007 21232,89 

- 821009  

-   

- 651002 487,19 

- 651003 9347,55 

- 651004  

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** 54982,31 
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Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2020** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

54982,31 896789,93 6,13 % 

 

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

 

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 č. 1/2017 o dotáciách  právnickým osobám 

– občianskym združeniam a neziskovým organizáciám na verejnoprospešný účel a rozvoj 

športových aktivít.  

Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

ŠK Baník Štítnik šachový oddiel - bežné výdavky 1000,00    997,75 

ECAV Štítnik – bežné výdavky       500,00       500,00 

Spolu:      1500,00     1497,75 

 

9 . 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 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel – vrátenie 

ZŠ Štítnik školská jedáleň 74529,03 74526,92 2,11 

ZŠ Štítnik ŠKD 53317,00 53317,00 0,00 
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ŽŠ Štítnik školská jedáleň 

strava UP  + projekt SJ 

24981,66 24981,66 0,00 

ZŠ Štítnik MPC 4490,12 4405,98 84,14 

SPOLU 157317,81 157231,56 86,25 

 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ Štítnik normatívne 

a nenormatívne finančné 

prostriedky 

813697,00 781386,14 32310,86 

 

 

 

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 - 

ÚPSVR Rožňava Aktivačná činnosť ESF+ŠR 14104,31 14104,31 0,00 

ÚPSVR Rožňava Detské prídavky, osobitný 

príjemca 

6704,73 

 

6137,41 567,32 

 

ÚPSVR Rožňava Dotácia na školské 

pomôcky 

3203,80 3203,80 0,00 

ÚPSVR Rožňava Dotácia na stravu hmotnej 

núdzi 

42434,40 

 

21040,80 21393,60 

MV SR Bratislava Prenesený výkon ŠS–

register adries 

94,80 94,80 0,00 

MPSVAR SR 

Bratislava Impl.agent. 

Terénna sociálna práca  16787,06 

 

16218,28 

 

 

568,78 

 

MV SR Bratislava Voľby - referendum 925,62 925,62 0,00 

MV SR Bratislava Skladník CO 279,97 0,00 279,97 

MV SR Bratislava Prenesený výkon ŠS–

stavebný úrad,ŽP, doprava 

15758,61 15758,61  0,00 

MV SR Bratislava Prenesený výkon ŠS–

REGOB 

511,50 511,50 0,00 

MV SR Bratislava Prenesený výkon ŠS 

Matričný úrad 

7240,37 7240,37 0,00 

MV SR Bratislava Údržba vojnových hrobov 116,66 116,66 0,00 

MV SR Bratislava-

odbor školstva KE 

Normatívne finančné 

prostriedky pre ZŠ Štítnik 

 

813697,00 

 

781386,14 

          

32310,86 
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MV SR Bratislava-

odbor školstva KE 

Príspevok pre MŠ podľa §6 3022,00 3022,00 0,00 

Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR 

Dotácia na požiarnu 

ochranu 

 

5000,00 5000,00 

 

0,00 

ŠÚ SR Bratislava Dotácia sčítanie domov a 

bytov 

3352,00 435,00 2917,00 

MF SR Bratislava Dotácia na rekonštrukciu 

hasičskej zbrojnice 

28441,20 0,00 28441,20 

MF SR Bratislava Financovanie nákladov na 

zvýšené výdavky spojené 

s pandémiou COVID 

4256,85 4256,85 0,00 

Metodicko pedagogické 

Centrum Bratislava 

Projekt Škola otvorená 

všetkým  

49653,63 49653,63 0,00 

ÚPSVR Rožňava Projekt pomoc v školskej 

jedálni 

1487,12 1487,12 0,00 

ÚPSVR Rožňava Dotácia na Podporu 

udržania zamestnanosti 

v materských školách 

v rámci pomoci spojenou s 

pandémiou COVID 19 

 

10222,36 

 

10222,36 

 

0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec Štítnik uzavrela  zmluvy so Štátnym fondom rozvoja bývania na účel výstavby nájomných 

bytov. Záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv ŠFRB obec plní splácaním mesačných splátok. 

V roku 2020 obec neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.  

ŠFRB 

Výstavba 

nájomných bytov 

nadstavba 30.09.2002 1254,27 20.08.2032 151010,86 

ŠFRB 

Výstavba 

nájomných bytov 

4 bytové jednotky 17.05.2010 256,40 15.04.2040 54602,73 

ŠFRB 

Výstavba 

nájomných bytov 

11 bytových 

jednotiek 15.09.2014 1037,70 15.09.2043 252770,09 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Obec Hanková 7,69 7,69 0,00 

Obec Honce 33,44 33,44 0,00 

Obec Petrovo 10,73 10,73 0,00 

Obec Markuška 14,24 14,24 0,00 

Obec Koceľovce 22,60 22,60 0,00 

Obec Slavošovce 178,31 178,31 0,00 
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Obec Roštár 59,56 59,56 0,00 

Obec Brdárka 6,00 6,00 0,00 

Obec Slavoška 12,25 12,25 0,00 

Obec Rochovce 31,64 31,64 0,00 

Obec Gočaltovo 22,24 22,24 0,00 

Obec Ochtiná 51,68 51,68 0,00 

Obec Gemerská Poloma 189,71 189,71 0,00 

Obec Rozložná 19,95 19,95 0,00 

Obec Čierna Lehota 62,69 62,69 0,00 

Obec Rakovnica 32,41 32,41 0,00 

Obec Rožňavské Bystré 34,34 34,34 0,00 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

 

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Obec Štítnik neuplatňuje programový rozpočet podľa § 4 ods. 5 zákona 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Rozpočet Obce Štítnik bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019  uznesením č. 

116/2019.  K plneniu rozpočtu môžeme skonštatovať, že v prevažnej miere sa obci podarilo  

plniť zadefinované ukazovatele. Obec dodržiava pri čerpaní verejných zdrojov zákonnosť, 

transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť.  

 

Vypracovala: Mgr. Tišliarová Emília             Predkladá: Ladislav Belányi, starosta obce          

Štítniku dňa  25.05.2021 
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