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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. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na 

rok 2020.  Rozpočet na rok 2020 bol vypracovaný podľa metodiky a rozpočtovej klasifikácie 

platnej na rok 2020. Rozpočet bol schválený  dňa : 12.12.2019, uznesením č.: 6 ObZ 6/2019 

bod 1 písm. a) .   Rozpočet bol upravený: dňa 29. 12. 2020     uznesením č. 5 ObZ 6/2020    

 

Rozpočet obce k 31.12.2020 

 Schválený 
rozpočet  

Rozpočet  
po zmenách  

Príjmy celkom 1 218 860 771 775 
z toho :   
Bežné príjmy 481 510 489 475 
Kapitálové príjmy 537 350 182 300 
Finančné príjmy 200 000 100 000 
   

 
Výdavky celkom 1 217 650 736 945 
Z toho   
Bežné výdavky 544 700 488 945 
Kapitálové 
výdavky 

537 350 172 400 

Finančné výdavky 135 600 75 600 
 
 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 
 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
771. 775 724. 223,81 93,84 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 771.775 EUR bol  dosiahnutý skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 724. 223,81 EUR, čo predstavuje 93,84% plnenie. 

 

1. Bežné príjmy 
 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
489. 475 462. 716,01 94,53 
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Z rozpočtovaných bežných príjmov 489.475 EUR bol  dosiahnutý skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 462.716,01 EUR, čo predstavuje 94,53 % plnenie. 

a) Daňové príjmy 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
228. 000 211. 749,78 92,87 

 

 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve: 
                                                                                                    
Prognóza výnosu dane za rok 2020 bola  v sume 173.000 EUR. Z prognózovaného výnosu 

dane z príjmov boli obci k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 

170.730,34 EUR, čo predstavuje plnenie na  98,69 %. (údaj obsahuje aj finančné prostriedky 

uhradené v roku 2020  za rok 2019) 

 
Miestne dane: 
 
Daň z nehnuteľností: 

 
Z rozpočtovaných 37.000 EUR bol k 31.12.2020 skutočný príjem na miestnej dani 
z nehnuteľností v sume 28.078,21 EUR, čo znamená 75,89 %- né plnenie ( spolu so sumou 
z prechádzajúcich rokov ) z toho: 
 
Druh dane Rozpočtované príjmy Skutočnosť % plnenia 
Daň z pozemkov 30.000 24.665,39 82,22 % 
Daň zo stavieb 7.000   3.351,62 47,88% 
Daň za ubytovanie 0         61,20 0 

 

• Z rozpočtovaných 1.000 EUR bol skutočný príjem na miestnej dani za psa 

k 31.12.2020  vo výške 851,70 EUR, čo je 85,17 % plnenie (vrátane úhrad za 

predchádzajúce obdobie)  

• Z rozpočtovaných 500 EUR na dani za užívanie verejného priestranstva bol skutočný 

príjem k 31.12.2020 v sume 257,90  EUR, čo predstavuje 51,58 % plnenie.  

•  rozpočtovaných 16.500 EUR na miestnom poplatku za komunálny odpad bola 

k 31.12.2020 skutočne vybraná suma 11.831,73 EUR, čo je 71,71 % plnenie. (vrátane 

úhrad za predchádzajúce obdobie)  

K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na miestnych daniach vo výške 6.643,06 EUR, 
na  miestnom poplatku 4.480,33 EUR, čo  v celkovej výške činí: 11.123,39 EUR1. 

                                                 
1 V tejto sume sú zahrnuté aj nedoplatky za predchádzajúce obdobia od roku 2012 
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b) nedaňové príjmy:  
 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

163. 850 170. 932,93 104,32 
 
 

• Nedaňové príjmy z prenájmu 

Z rozpočtovaných 91.500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 87.523,65 EUR, 

čo predstavuje 95,65 % plnenie. Tento  príjem tvoria príjmy  z prenajatých pozemkov vo 

výške 2.466,36 EUR a z prenajatých budov, priestorov a objektov  v sume  85. 057,29 EUR. 

 

• Administratívne a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 72. 350 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške 83.409,28 
EUR, čo je 115,29 % plnenie. 
 
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek od OUP, 

poisťovní iné poplatky a platby (220), administratívne poplatky - správne poplatky (221), 

poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb,  ZŠ a MŠ2,  za stravné, (223) poplatky za 

vyhlásenie, príjem za elektrinu, plyn, vodné za byty, cintorínske poplatky a hrobové miesta, 

separovaný zber, príplatky  k obedom, za porušenie predpisov, stravovanie zamestnancov, 

úroky z vkladov (242), iné nedaňové príjmy od fyzických osôb, ostatné príjmy z náhrad 

poistného plnenia, z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, z dobropisov, vratiek, 

z refundácie, iné (292),     

K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na nájomnom a za služby v celkovej výške 3.887,42 
EUR. 
 

• Iné nedaňové príjmy 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
97.625 80.033,30 81,98 

 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov  vo výške 97.625 EUR, bol skutočný príjem vo 

výške 80.033,30 EUR, čo predstavuje 81,98 % plnenie.  

 

 

                                                 
2 ZŠ  a MŠ boli vyradené zo siete škôl k 31.08.2021, ale režijné náklady  za energie sú naďalej uhrádzané na 
základe faktúr od dodávateľov služieb – energie. 
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2. Kapitálové príjmy 
 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
 182.300 161.971,20 88,85 

 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 182.300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 161.971,20 EUR, čo predstavuje  88,85 %-né plnenie.  

 

Príjem z  kapitálových aktív zahŕňa: 

a) dotáciu  na vybudovanie  projektu : ,,Zberný dvor Mad“  (137.571,20 EUR) 

b) dotáciu na WIFI 4 EU    (14.400 EUR) 

c) dotáciu na vybudovanie skladu a garáže hasičskej techniky v obci Mad (10.000 EUR) 

 
 

3. Príjmové finančné operácie: 
 

Rozpočet na rok 
2020 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% plnenia Poznámka 

 
100.000 

 
65.598,96 

 
65,60 

Úver 

 22.479,64  Príjmy  prechádzajúceho 
roka 

 2.036  Kaucia za byty 
 9.422  Výpadok dane3 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 100 000  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 99 536,60 EUR, čo predstavuje  99,54 % plnenie. 

 

Zostatok transferu na opatrovateľskú službu 18 810 

Príjmy z prechádzajúceho roka - kaucia 2 169,64 

Dotácia na „Dni madianského nožíka,, 1 500 

Spolu 22.479,64 

 
 

 

                                                 
3 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s Ministerstvom financií Slovenskej republiky so 
sídlom Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava IČO : 00151742 vo výške 9.422 Eur na výkon samosprávnych 
pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 
ochorenia COVID-19 
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4. granty 

 
 

Poskytovateľ 
 

Účelové určenie grantu, transferu  
Suma  poskytnutých 

prostriedkov 
v roku 2020 

OÚ Trnava Školstvo – bežné výdavky ZŠ a MŠ    21.935,00 
OÚ Dun. Streda  Dotácia na voľby 773,05 

ÚPSVaR Podpora zam. a pre deti HN 4.134,50 
OÚ Dun. Streda Delim. agendy, REGOB, ZP, CO , 

Register adries 
271,98 

Soc. poisťovňa Dotácia Covid-19       4.380,64 
TTSK Dotácia  - „Dni madianskeho nožíka“  1.500,00 
ŠÚ SR Dotácia „SODB2021“ 1.876,00 
Obec Szilvány-HU Dotácia- účasť na dni samosprávy 225,50 
DHO Bratislava Dobrovoľný hasičský  zbor -  bežné 

výdavky 
  3.000,00 

Ministerstvo práce, 
soc. vecí a rodiny 

Opatrovateľská služba  - bežné 
výdavky 

38.780,00 

TTSK Covid -19 3.156,63 
Na investície   
MFSR  vybudovanie skladu a garáže hasičskej 

techniky v obci Mad 
10.000,00 

MFSR WIFI 4-EU   14.400,00 
 
 
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020 
 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 
736. 945 697.017,26 94,58 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 736. 945.- EUR bolo skutočné čerpanie  k 31.12.2020 

v sume  697.017,26 EUR, čo predstavuje  94,58 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky 
 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 
488 945 481 068,51 98,39 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov vo výške 488.945 EUR sa v skutočnosti  čerpalo  

k 31.12.2020  481.068,51 EUR, čo predstavuje  98,39 %-né čerpanie.  



 
 

8 
 

 

Významné položky bežného rozpočtu sú: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania: 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
 
Z rozpočtovaných 229.900. EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 222.062,49 

EUR, čo je 96,59 %-né čerpanie. Tieto výdavky zahŕňajú  mzdové prostriedky zamestnancov 

obecného úradu, MŠ, ŠKD, ZŠ, verejnoprospešných pracovníkov a  opatrovateľskej služby. 

 
b) Poistné a príspevky do poisťovní 
 
Z rozpočtovaných  83.085 € sa v skutočnosti  čerpalo k 31.12.2020 vo výške  87.531,42  EUR, 

čo je 105,35 % čerpanie. V tejto položke sú zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov  

za zamestnávateľa. 

 

c) Tovary a služby 
 
Z rozpočtovaných 157.160€  sa k 31.12.2020 skutočne čerpala suma 152.514,25 €, čo 

predstavuje 97,04 % čerpanie.  Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, 

materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné  a ostatné tovary a služby. 

 
d) Bežné transfery 
 
Z rozpočtovaných bežných transferov vo výške 8.500 EUR bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2020 vo výške 8.506,80 €, čo predstavuje 100,08 %-né čerpanie rozpočtovaných 

finančných prostriedkov. 

 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  
    finančnými výpomocami 
 
Z rozpočtovaných 10.300 EUR bolo k 31.12.2020 skutočne vyčerpaných  10. 453,55 €, čo 

predstavuje 101,49 %-né čerpanie.  
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1. Bežné výdavky 

 
Program/ 

podprogram  
Zdroj 
  

Názov výdavku 
 

  

Schválený 
rozpočet 

  

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
31.12.2020   

% 
bez   

 
  

  41 Administratíva 208.300 197.950 184.459,16 93,18% 
  111 Sčítanie SB 0 1.000 1.876 187,60% 
  111 Voľby 1.700 850 773,05 90,95% 
  41 Úroky 13.000 10.300 10.453,55 101,49% 
  41 Dobrovoľný hasičský 

zbor 
10.100 6.000 4.622,22 

77,04% 
  41 Doprava 10.500 1.500 0,00 0% 
  41 Odpadové hospodárstvo 26.400 24.500 25.937,02 105,87% 
  41 Byty 18.400 25.000 32.720,25 130,88% 
  41 Prevádzka obce 17.500 12.000 13.851,56 115,43% 
  41 Verejné osvetlenie 5.000 6.500 7.203,74 110,83% 
  41 Šport  3.400  2.550 1.625,68 63,75% 
  41 Kultúra 10.100 7.500 4.950,90 66,01% 
  41 Pohrebníctvo 1.700 500 400,97 80,19% 
  41 Základná  škola 54.800 43.955 42.711,69 97,17% 
  41 Materská škola 47.700 46.240 46.605,66 100,79% 
  41 Transfery 15.600 7.300 4.092,17 56,06% 
  41 Sociálna oblasť 100.500 95.300 98.784,89 103,66% 
    OBEC  544.700,00 488.945,00 481 068,51 98,39% 

 
 
 

2. Kapitálové výdavky 
 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 
 

172. 400 169. 087,49 98,08 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 172.400 EUR sa k 31.12.2020 v skutočnosti čerpalo 

v sume 169.087,49 EUR, čo predstavuje 98,08 % čerpanie. 
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Kapitálové výdavky 
 
 

 Druh výdavku   Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť k 
31.12.2020 % 

  Kapitálové  výdavky   537.350 172.400 169.087,49 98% 
111 Územný plán   0 0 1.200,00 0% 
111 Kultúrny dom    0 0 0,00 0% 
111 WIFI EU   15.800 14.400 14.400,00 100% 
111 Dobrovoľný hasičský zbor   0 10.000 11.001,82 110,02% 
111 Odpadové hospodárstvo   371.550 148.000 142.485,67 96,27% 
111 Byty   0 0 0 0% 
111 Prevádzka    0   0 0% 
111 Odvádzanie dažďovej  

vody 
  0 0 0 

0% 
111 Verejné osvetlenie   0 0 0 0% 
111 Šport   0 0 0 0% 
111 Zateplenie KD   150.000 0 0 0%   

  
   

   
  

   

 
 

 

3.Finančné výdavky 
 
 

   41 Komunálny úver    135.600 75.600 45 777,26  
41 Vrátené kaucie za byty       0 1.084,00   

  Spolu   135.600 75.600 46.861,26 62% 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového    hospodárenia za rok 2020  
  

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

  
Bežné  príjmy spolu 462.716,01 
z toho : bežné príjmy obce  462.716,01 

             bežné príjmy RO 0 

Bežné výdavky spolu 481.068,51 
z toho : bežné výdavky  obce  481.068,51 

             bežné výdavky  RO 0 

Bežný rozpočet -18.352,50 
Kapitálové  príjmy spolu 161.971,20

z toho : kapitálové  príjmy obce  161.971,20

             kapitálové  príjmy RO 0

Kapitálové  výdavky spolu 169.087,49 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  169.087,49 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  
- 7.116,29 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -25 468,79 
Vylúčenie z prebytku  -26.514,29 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                -51.983,08 
Príjmy z finančných operácií 99.536,60 

Výdavky z finančných operácií 46.861,26 

Rozdiel finančných operácií 52.675,34 
PRÍJMY SPOLU   724.223,81
VÝDAVKY SPOLU  697.017,26
Hospodárenie obce  27.206,55
Vylúčenie z prebytku 26.514,29
Upravené hospodárenie obce 692,26

 
  
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 prebytku sa vylučujú  v celkovej sume 26.514,29 
EUR:                                                                                                                     nevyčerpané 
prostriedky zo ŠR účelovo určené na výdavky opatrovateľské služby poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  18.810 EUR,  

1. nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na výdavky ,,v oblasti školstvo“ 
poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  909,60 EUR,  

2.  nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na výdavky ,,v oblasti kultúra“ 
poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  1.500 EUR  
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3. 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 3.257,57 EUR ( rozdiel prijem  FO – výdavok FO  v bežnom roku ) 

4. nevyčerpané prostriedky zo SF podľa zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde (len 
v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume 2.037,12 
EUR, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 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. 

 
Hospodársky výsledok zistený podľa ustanovenia §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 v znení neskorších predpisov je  27.206,55 Eur. 
Hospodársky výsledok z podvojného účtovníctva, zistený podľa § 11 Opatrenia Ministerstva 
financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
postupoch  účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z.n.p. t. j.  rozdiel medzi výnosmi 
a nákladmi je nasledovný: 
 

Účtová trieda   6xx ( výnosy)        602.762,10 € 
Účtová trieda  5xx   (náklady)       679.160,82 € 
                                   rozdiel:       - 76.398,72 €  

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov  
 
Sociálny fond- tvorba a použitie sociálneho fondu  

Sociálny fond Suma v € 
ZS k 1.1.2020   247,51 
Prírastky - povinný prídel -      1  %                   1.789,61 
               - povinný prídel -        %                                                      1 
               - ostatné prírastky  
Úbytky   -  stravovanie                     0 
              - regeneráciu PS, dopravu                
              - dopravné                            
              - ostatné úbytky                                                 
KZ k 31.12.2019 2.037,12 

 
 
Fond prevádzky, údržby a opráv  
 
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 

Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p.. O použití fondu prevádzky, 
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údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie 

fondu prevádzky, údržby a opráv. 

 
Fond prevádzky a opráv  nie je účtovaný  na účte 384 -od roku 2013 sa fond 
prevádzky a opráv účtuje na podúčtoch nasledovne: 
 

Fond prevádzky a oprav  Stav záväzku 
k 31.12.2019 

Príjem 
 

Výdaj Stav záväzku 
k 31.12.2020 

Nájomný byt č. 224 5.667,15 2.490,81 1.285,00 6.872,96 
Nájomný byt č. 225 7.057,40 2.165,70 2.551,50 6.671,60 
Nájomný byt č. 226 8.580,35 2.302,46 1.230,75 9.652,06 
Nájomný byt č. 231 4.801,68 1.482,46 1.006,90 5.277,24 
Nájomný byt č. 232 6.743,90 1.410,29 512,00 7.642,19 
Spolu 32.850,48 9.851,72 6.586,15 36.116,05 

 
    
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  01.01.2020 KZ 31.12.2020 
Majetok spolu 4.370.245,07  4.336.098,40 
Neobežný majetok spolu 4.280.595,82   4.236.069,33 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 4.194.633,72   4.150.107,23 
Dlhodobý finančný majetok     85.962,10      85.962,10 
Obežný majetok spolu    88.517,83      98.651,07 
z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektmi VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  41. 024,89 46.960,81 
Finančné účty  47.492,94 51.690,26 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie    1.131,42 1.378,00 

 

 

P A S Í V A 
Názov ZS   

k  1.1.2020 
KZ 

 31.12.2020 
Vlastné imanie a záväzky spolu 4.370.245,07  4.336.098,40 
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Vlastné imanie     348.926,21     272.527,49 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia      -46.160,80      -76.398,72 
Záväzky  1.201.325,11 1.222.799,37 
z toho :   
Rezervy                      1.200          1.200 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS   20.762,80  21.219,60 

Dlhodobé záväzky 998.602,78 961.655,09 

Krátkodobé záväzky  79.895,53  67.831,72 
Bankové úvery a výpomoci                100.864,00     170. 892,96 
Časové rozlíšenie             2.819.993,75  2.840.771,54 

 
 
Obec má  zriadené  bežné účty v  troch peňažných ústavoch: VÚB a.s., Prima banka a.s. a 
OTP banka a.s.  Stav  bankových účtov k 31.12.2020 bol odsúhlasený s uvedenými 
bankovými inštitúciami. 
 
 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 
 

 
a) Krátkodobé 
 

   

Druh záväzku Záväzky celkom 
k 31.12.2020 

v EUR 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:     
- Dodávateľom 5.358,38 5.358,38  
- Zamestnancom 12.248,20 12.248,20  
- Poisťovniam  7.347,54 7.347,54  
- Daňovému úradu 1.676,73 1.676,73  
- Štátnemu rozpočtu    
- Bankám    
- Štátnym fondom    
- FO    
- Ostatné záväzky 41.200,87 41.200,87  

Záväzky spolu k 31.12.2020 67.831,72 67.831,72  
Kaucia byty 44.606,00 44.606,00  
 112.437,72 112.437,72  

 
 
b) Dlhodobé 

 
Veriteľ  

 
Účel 

Výška 
poskytnutého 

úveru 

Zostatok 
úveru (istiny) 
k 31.12.2019 

Ročná 
splátka 
istiny  

Ročná 
splátka 
úrokov  

Zostatok 
úveru (istiny) 
k 31.12.2020 

Rok 
splatnosti 
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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. 

 

 
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:  456.524,30 

- skutočné bežné príjmy obce  456 .24,30 
- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 456.524,30 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:   

- zostatok istiny z bankových úverov 25.872,00 
- zostatok istiny z pôžičiek  
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  
- zostatok istiny z bankových úverov na pred financovanie projektov 

EÚ 
 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 914.096,79 
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  
- zostatok istiny z kontokorentného-univerzálneho úveru 135.598,96 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020  
1.075.567,75 

za rok 2020 za rok 2020 
ŠFRB výst.náj.byt 224 342.776,00 237.459,23 10.872,78 2.357,22 226.586,45 r. 2040 

ŠFRB výst.náj.byt 225 285.255,63 211.971,68 9.146,80 2.106,80 202.824,88 r. 2042 
ŠFRB výst.náj.byt 226 285.255,63 211.971,68  9.146,80 2.106,80 202.824,88 r. 2042 
ŠFRB výst.náj.byt 231 188.325,07 146.739,73 5.809,44 1.460,88 140.930,29 r. 2043 
ŠFRB výst.náj.byt 232 188.325,07 146.739,73 5.809,44 1.460,88 140.930,29 r. 2043 
  1.289.937,40 954.882,05 40.785,26     9.492,58 914.096,79  
Prima 
banka 

invest. výd. 77.000,00 70.000,00 - 442,35 135.598,96 r. 2024 

SZRB nákup nehnut.  50.000,00 30.864,00 4.992,00 518,62 25.872,00 r. 2026 
Spolu  1.416.937,40 1.055.746,05 45.777,26 10.453,55 1.075.567,75  
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Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:   914.096,79 
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 914.096,79 
- z úveru z Environmentálneho fondu  
- z bankových úverov na pred financovanie projektov EÚ  
- z úverov ................  

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

                                914.096,79 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020 161 470,96 
 

Zostatok istiny k 31.12.2020 Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2019 

§ 17 ods.6 písm. a) 
 

161.470,96 456.524,30 35,37 % 
 
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:  456.524,30 

- skutočné bežné príjmy obce  456.524,30 
- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 456.524,30 
Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy( voľby, ŽP, REGOB) 61.718,41 
- dotácia z Environ. Fondu  
- dotácia z štátneho účelovo určené  16.500,00 
- dotácie zo zahraničia  0,00 
- iné dotácie-školstvo 15.738,71 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019 93.957,12 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019 362.567,18 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020   

- 821004  
- 821005 45.777,26 
- 821007  
- 821009  
-   
- 651002  
- 651003 10.453,55 
- 651004  
-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020 56.230,81 
 
 

Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2020 

Skutočné upravené bežné 
príjmy k 31.12.2019 

§ 17 ods.6 písm. b) 

56.230,81 362.567,13 15,50 % 
 
 
 
8. Hospodárenie príspevkových organizácií 
 
    Obec  nemá  zriadené príspevkové organizácie. 
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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 neposkytla dotáciu podľa VZN č. 6/2011, ktorým sa upravujú podmienky 

poskytnutia dotácií z rozpočtu obce Mad. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
 

 
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 
 

- štátnemu rozpočtu 

- štátnym fondom  

- rozpočtu 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 

usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a k rozpočtom VÚC. 

 
 
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu  a VÚC 
 

 
 

Poskytovateľ 
 

Účelové určenie grantu, 
transferu 

 

Suma  
poskytnutých 
prostriedkov 
v roku 2020 

Suma  
použitých 

prostriedkov 
v roku 2020 

 

Rozdiel 

OÚ Trnava Školstvo – bežné výdavky ŽS      21.935    21.935        - 
OÚ Dunajská 
Streda 

Dotácia na voľby    773,05 773,05  - 

ÚPSVaR DS Podpora zam.  na deti 4.134,50 3.224,90 909,60 
OÚ Dun. 
Streda. 

Delim.agendy, REGOB, ŽP,CO, 
Reg. adries 

271,98 271,98 - 

Soc. Poisť. Dotácia na Covid-19       4.380,64 4.380,64 - 
TTSKR Dotácia - Dni madianskeho 

nožíka 
      1.500 0 1.500 

TTSK Dotácia  „ sčítanie ľudu“       1.876 1.876  
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Obec –
Szilvány-Hu  

Dotácia-zúčasť na obecný deň 225,50 225,50 - 

DHZ 
Bratislava 

Dobrovoľný hasičský zbor bežné 
výdavky 

     3.000 3.000 - 

MPSVaR  Opatrovateľská služba- bežné 
výdavky 

  38.780 19.970  18.810 

MFSR Vybudovanie skladu a garáže 
hasičskej zbrojnice 

10.000 10.000 - 

MFSR WIFI 4 EU 14.400 14.400 - 
ŠR a EU
  

Zberný dvor   142.485,67 142.485,67  

 
 
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:  
 

Poskytovateľ Účelové určenie grantu, 
transferu 

 

Suma  poskytnutých 
prostriedkov 
v roku 2020 

Rozdiel 
(stĺ.3 - 4 ) 

 

Suma  použitých 
prostriedkov v roku 

2020 

- - - - - 

 
 
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom: 
 

Poskytovateľ  
 

Účelové určenie grantu, 
transferu 

Suma  
poskytnutých 
prostriedkov 
v roku 2020 

Rozdiel 
 

Suma  použitých 
prostriedkov v roku 

2020 

- -        -  -              - 

 
Záverečný účet zostavuje obec v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, pričom sa zohľadňujú aj 
ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. ako 
aj ustanovenia zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v z.n.p. ako aj ostatné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy. 
V zmysle ustanovenia § 16 bod 12 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
je obec povinná návrh záverečného účtu prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po 
uplynutí rozpočtového roka. 
 
 

     Mgr. Gabriel László, MBA 
     starosta obce 

 
Záverečný účet bol schválený Obecným zastupiteľstvom  v Made  dňa 02.06.2021,  uznesením 
č.: 5ObZ2/2021 bod 1 písm. b). 


