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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 Fačkov na rok 2020 bol zostavený ako 

vyrovnaný vo výške 1 444 329 €, z toho bežný rozpočet s prebytkom 36 440 € a kapitálový 

rozpočet so schodkom 718 615 €, ktorý je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými 

operáciami vo výške 682 175 €. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019  uznesením č. 

46/2019. 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 16.1.2020 uznesením OZ č. 3/2020, 

- druhá zmena schválená dňa 17.1.2020 starostom obce, 

- tretia zmena  schválená dňa 13.2.2020 starostom obce, 

- štvrtá zmena  schválená dňa 26.02.2020 uznesením OZ č. 12/2020, 

- piata zmena  schválená dňa 16.3.2020 starostom obce, 

- šiesta zmena  schválená dňa 14.4.2020 starostom obce, 

- siedma zmena  schválená dňa 14.5.2020 starostom obce, 

- ôsma zmena  schválená dňa 10.6.2020 starostom obce, 

- deviata zmena  schválená dňa 9.7.2020 uznesením OZ č. 37/2020, 

- desiata zmena  schválená dňa 10.7.2020 starostom obce, 

- jedenásta zmena  schválená dňa 13.8.2020 uznesením OZ č. 46/2020, 

- dvanásta zmena  schválená dňa 14.8.2020 starostom obce, 

- trinásta zmena  schválená dňa 09.09.2020 uznesením OZ č. 58/2020, 

- štrnásta zmena  schválená dňa 11.09.2020 starostom obce, 

- pätnásta zmena  schválená dňa 01.10.2020 uznesením OZ č. 65/2020, 

- šestnásta zmena  schválená dňa 16.10.2020 starostom obce, 

- sedemnásta zmena schválená dňa 06.11.2020 starostom obce,, 

- osemnásta zmena schválená dňa 23.11.2020 starostom obce. 

- devätnásta zmena schválená dňa 21.12.2020 starostom obce. 
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Rozpočet obce k 31.12.2020 v eurách 

 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 1 444 329,00 1 566 599,05 

z toho :   

Bežné príjmy 411 445,00 408 974,66 

Kapitálové príjmy 344 709,00 429 174,49 

Finančné príjmy 688 175,00 728 449,90 

Výdavky celkom 1 444 329,00 1 566 599,05 

z toho :   

Bežné výdavky 375 005,00 396 823,46 

Kapitálové výdavky 1 063 324,00 1 093 848,10 

Finančné výdavky 6 000,0 75 927,49 

Rozpočet obce 0,00 0,00 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v EUR   

 
Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1 566 599,05 576 193,04 36,78 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 566 599,05 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 576 193,04 EUR, čo predstavuje 36,78 % plnenie. 

 

A. BEŽNÉ PRÍJMY 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

408 974,66 407 883,42 99,73 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 408 974,66 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 407 883,42 EUR, čo predstavuje 99,73 % plnenie.  

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

295 863,00                   295 851,96 100,00 

 

 

Textová časť – bežné daňové príjmy:  

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 238 382,- EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 238 374,17 EUR, čo predstavuje 100 %  

plnenia. 
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b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 40 316 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 40 313,78 EUR, čo 

je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 34 600,93 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 5 703,00 EUR a dane z bytov boli v sume 9,85 EUR. Za rozpočtový rok bolo 

zinkasovaných 40 313,78 EUR, neboli nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2020 obec 

neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností. 

c) Daň za psa  484,- EUR. 

d) Daň za ubytovanie 1 894,06 EUR, rozpočtované 1 895,00 EUR. 

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 14 785,95 EUR. K 31.12.2020 

obec neeviduje pohľadávky na poplatku za KO a DSO, rozpočet po zmenách 14 786,00. 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

30 253,66                 29 580,61 97,78 

 

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:  

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 15 998,66 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 15 628,66 EUR, 

čo je 97,69 % plnenie upraveného rozpočtu. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov v sume 4 301 EUR, z prenajatých pozemkov 592 EUR, príjem zo zisku 

z podnikateľskej činnosti za staré roky 10 735,66 €.  

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 2 605 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 571 EUR, čo je 

98,69 % plnenie.  

Pokuty 324 €. 

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb: 

Z rozpočtovaných 9 834 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 9 630,70 EUR, čo je 

97,93 %. Z toho bol príjem za stravu v školskej jedálni  5 790,60 €, príjem za odpredaj 

prebytočného materiálu 2 184,50 €. 

c) iné nedaňové príjmy:  

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 482,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

1 426,25 EUR, čo predstavuje 96,24 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli plnené príjmy z dobropisov ( 1 146,63 €), náhrady poistného 

plnenie (134,28 €), hazardných hier (145,34 €). Úroky boli rozpočtované vo výšky 10 EUR, 

nebolo plnenie. 

 

3) Bežné príjmy – prijaté granty a transfery 

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

82 858                 82 450,85 99,51 
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Textová časť – bežné ostatné príjmy:  

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 

 1. MV SR – Okresný úrad   2 407,58 matrika 

 2. MV SR – Okresný úrad   212,52 hlásenie pobytu občanov a register obyv. 

 3. MV SR – Okresný úrad 21,20 Register adries 

 4. Ministerstvo DVaRR 940,18 Stavebný poriadok 

 5. MV SR – Okresný úrad  61,17 činnosti na úseku životného prostredia 

 6. Ministerstvo DVaRR 27,82 činnosti na úseku dopravy a komunikácií 

 7. Okresný úrad - školstvo 56 473,00 Základná škola – normatív  

 8. Okresný úrad - školstvo 589,00 Vzdelávacie poukazy 

 9. Okresný úrad - školstvo 1 392,00 MŠ – povinná školská dochádzka 

10. Okresný úrad - školstvo 636,00 učebnice 

11. Okresný úrad 665,07 Voľby 

12. ÚPSVaR  4 852,80 Strava ZŠ +MŠ 

13. ÚPSVaR 5 116,36 Refundácia mzda MŠ - COVID 

14. Okresný úrad 2 032,15 Refundácia – testovanie COVID 

15. Štatistický úrad SR 2 444,00 SODB 

16. Obec Čičmany 400,00 Spolupráca DHZ 

17. Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR 

3 000,00 Zabezpečenie DHZO 

18. OOCR Rajecká dolina 880,00 Kultúrne podujatia 

19. Urbárske spolumajiteľstvo 300,00 Kultúrne podujatia 

 spolu: 82 450,85  

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

B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

429 174,49 81 912,78 19,09 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 429 174,49 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 81 912,78 EUR, čo predstavuje 19,09 % plnenie.  

 

Textová časť – kapitálové príjmy:  

 

Výška kapitálových príjmov v roku 2020 bola rozpočtovaná v sume 429 174,49 €↑, plnenie 

bolo vo výške 81 912,78 €, a to príjmy: 

  

- dotácia na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 8 416,60 €, 

- refundácia prostriedkov  projektu „Rekonštrukcia chodníka pri hlavnej ceste“ vo výške 

70 496,18 €, 

- dotácia na rekonštrukciu detského ihriska od Kofola a.s. vo výške 3 000 €. 

 

Nebola prijatá plánovaná dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR na kúpu nájomných 

bytov a na kúpu technickej vybavenosti k nájomným bytom (341 830 €). 
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 P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 

 1. Pôdohospodárska platobná 

agentúra 
70 496,18  

Rekonštrukcia chodníka pri hlavnej ceste 

- refundácia 

 2. Ministerstvo vnútra SR 8 416,60 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 

 3. Kofola a.s.  3 000,00 Rekonštrukcia detského ihriska 

C.  PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

728 449,90 86 396,84 11,86 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 728 449,90 EUR bolo k 31.12.2020 

skutočne vyčerpaných 86 396,84 EUR, čo predstavuje  11,86 % čerpanie. Ide o: 

- prijatá bezúročná návratná finančná výpomoc 13 152 € - kompenzácia výpadku výnosu 

DPFO,  

- čerpanie rezervného fondu vo výške 69 337,30 €,  

- použitie nevyčerpanej dotácie ČSOB na detské ihrisko 2 997,96 €  

- zapojenie nevyčerpanej dotácie na stravu v MŠ a ZŠ 855,60, 

- a zapojené nevyčerpané finančné prostriedky školskej jedálne z predchádzajúceho roka 

53,98 €. 

 

Textová časť – príjmové finančné operácie:  

 

- Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2020 zo dňa 16.1.2020 bolo schválené použitie 

rezervného fondu vo výške 91 338,30, z toho  

       na rekonštrukciu kúrenia KD a OcÚ Fačkov vo výške 43 337,30 Eur, 

       na obnovu krytu pri ZŠ Fačkov vo výške 21 000,00 Eur, 

       inžinierske siete Bytové domy vo výške 27 001,00 Eur.  

- Uznesením obecného zastupiteľstva č. 35/2020 zo dňa 9.7.2020 bolo schválené použitie 

rezervného fondu na Obnovu krytov a chodníka v okolí ZŠ vo výške 26 000,00 Eur, t.j. 

navýšenie o 5 000 € oproti schválenému uzneseniu č. 2/2020. 

 

Vyčerpaných prostriedkov z rezervného fondu bolo 69 337,30 €, a to na rekonštrukciu kúrenia 

v KD v sume 43 337,30 € a na obnovu krytov a chodníka v okolí ZŠ vo výške 26 000,00 €. 

 

Nebol prijatý plánovaný úver ŠFRB na obstaranie nájomných bytových domov (604 560 €). 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v EUR  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1 566 599,05 525 824,28 33,56 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 566 599,05 EUR bolo k 31.12.2020  skutočne 

čerpaných  525 824,28 EUR, čo predstavuje  33,56 % čerpanie.  
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A.  BEŽNÉ VÝDAVKY : 

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

396 823,46                   351 328,19 88,54 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 396 823,46 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 351 328,19 EUR, čo predstavuje  88,54 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa programov je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia  Rozpočet 
schválený upravený     

Skutočnosť % plnenia 

Výkonné a zákonodarné orgány 122 422     122 389,86              108 748,65 88,85 

Finančné a rozpočtové záležitosti     2 901         2 820,00 2 498,34 88,59 

Rámcové plánovacie a štat.služby            0         2 444,00 2 444,00 100,00 

Všeobecné služby    2 287        2 408,00 2 407,58 99,98 

Všeobecné verejné služby inde 

neklasifikované 
        685           666,00  665,07 99,86 

Transakcie verejného dlhu      4 000          585,00  353,92 60,50 

Civilná ochrana             0        2 121,00 2 118,17 99,87 

Ochrana pred požiarmi      3 177        5 361,00 4 295,22 80,11 

Verejný poriadok a bezpečnosť...            0           300,00 215,76 71,92 

Cestná doprava     7 837        6 563,00 4 804,91 73,21 

Cestovný ruch      1 000        2 000,00  1 654,80 82,74 

Nakladanie s odpadmi    24 869      22 424,00 19 507,88 87,00 

Rozvoj bývania             0      15 212,00 14 488,27 95,24 

Rozvoj obcí     10 022      10 990,00 10 799,91 98,27 

Verejné osvetlenie      4 000        3 808,00 3 699,11 97,14 

Rekreačné a športové služby      3 320        6 668,00 5 697,57 85,45 

Kultúrne služby      5 647        6 201,00 4 993,23 80,52 

Vysielacie a vydavateľské služby          400           335,00 187,08 55,84 

Náboženské služby      2 345           554,00 378,04 68,24 

Predprimárne vzdelávanie    46 856      52 249,00 41 845,37 80,09 

Primárne vzdelávanie s bežnou 

starostlivosťou 
  70 139      70 836,00   70 057,97 98,90 

Vzdelávanie nedefin.  podľa úrovne   14 138      14 429,00 14 367,86 99,58 

Vedľajšie služby poskytované 

v rámci predprim. vzdelávania 
   21 259      21 191,00  17 340,62 81,83 

Vedľajšie služby poskytované 

v rámci primárneho vzdelávania 
   19 899      18 701,00 14 650,72 78,34 

Staroba      6 722        2 890,00 1 465,74 50,72 

Rodina a deti       780          1 835,60 1 642,40 89,47 

Sociálna pomoc občanom v núdzi        300            300,00 0 0,00 

Sociálne zabezpečenie inde nekl.            0            542,00 0 0,00 

Spolu 375 005     396 823,46 351 328,19 88,54 
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Textová časť – bežné výdavky: 

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 179 158 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 166 688,32 

EUR, čo je 93,04 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,  

údržby a pracovníkov školstva. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  63 511 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 56 090,06 EUR, 

čo je 88,32 % čerpanie.  

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 136 445,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 114 378,16 

EUR, čo je 83,83 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 

cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 

nájom a ostatné tovary a služby. 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 17 124 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 13 817,73 EUR, 

čo predstavuje 80,69 % čerpanie. 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom 

Z rozpočtovaných 585 EUR bolo k 31.12.2020 skutočne čerpané 353,92 EUR, čo predstavuje 

60,50 % čerpanie. 

 

B.  KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : 

  

Rozpočet na rok 2020 

schválený        upravený     

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1 063 324     1 093 848,10                   103 999,91 9,51 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 093 848,10 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 103 999,91 EUR, čo predstavuje  9,51 % čerpanie.  

Neboli čerpané plánované výdavky na obstaranie nájomných bytových domov. 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu podľa programov je 

prílohou Záverečného účtu.  

 

v tom :          

Funkčná klasifikácia Posledný 

upravený 

rozpočet 

skutočnosť % plnenia 

Ochrana pred požiarmi 9 841,10 9 840,00 99,99 

Cestná doprava 9 785,41 9 785,41 100,00 

Rozvoj bývania 984 883,00 0,00 0 

Rekreačné a športové služby 10 178,80 10 178,80 100,00 

Kultúrne služby 44 643,20 43 893,20 98,32 

Primárne vzdelávanie 34 516,59 30 302,50 87,79 

Spolu 1 093 848,10 103 999,91 9,51 
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Textová časť – kapitálové výdavky : 

 

a) Ochrana pred požiarmi 

- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice                                             

(8 416,60 € dotácia zo ŠR, spolufinancovanie 1 423,40 €)                    9 840,00 EUR 

   

b) Cestná doprava 

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií                                                   9 785,41  EUR 

   

c) Rekreačné a športové služby 

- Rekonštrukcia detského ihriska 

 (Kofola 3 000 €,vlastné zdroje 7 178,80)                                              10 178,80 EUR 
(+2 997,96 € bežné výdavky = aktivácia majetku, spolu cena ihriska 13 176,76 €) 

d) Kultúrne služby 

- Rekonštrukcia kúrenia v KD a OcÚ                                                       43 893,20  EUR 

 

e) Primárne vzdelávanie 

- Obnovu krytu  chodníka pri ZŠ                                   30 152,50  EUR 

- Zameranie skutočného stavu ČOV ZŠ                             150,00  EUR 

 

 

 

C. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE : 

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

75 927,49                   70 496,18 92,85 

 

Textová časť – výdavkové finančné operácie:  

 

V roku 2019 obec prijala bankový úver (na zabezpečenie predfinancovania realizácie 

Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, projekt „Rekonštrukcia chodníkov v obci Fačkov“ 

v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) v sume 75 927,49 € 

s úrokovou sadzbou 0,70 % p.a. na základe uznesenia zastupiteľstva č. 30/2019 zo dňa 

04.07.2019.  

V roku 2020 bol úver splatený vo výške 70 496,18 € z refundovaných prostriedkov PPA, 

nesplatený úver k 31.12.2020 zostáva vo výške 5 431,31 €, nesplatený úrok je vo výške 0,11 

€.  
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4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2020 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2020  

Bežné  príjmy spolu 407 883,42 
  

Bežné výdavky spolu 351 328,19 
  

Bežný rozpočet 56 555,23 

Kapitálové  príjmy spolu 81 912,78 
  

Kapitálové  výdavky spolu 103 999,91 
  

Kapitálový rozpočet  - 22 087,13    

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                             34 468,10 

Úprava prebytku  -  1 081,89 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                             33 386,21 

Príjmy z finančných operácií 86 396,84 

Výdavky z finančných operácií 70 496,18 

Rozdiel finančných operácií                             15 900,66   
PRÍJMY SPOLU   576 193,04 

VÝDAVKY SPOLU 525 824,28 

Hospodárenie obce  50 368,76 
Vylúčenie z prebytku - 1 081,89 

Upravené hospodárenie obce 49 286,87 

 

Prebytok rozpočtu v sume 34 468,10 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, upravený o nevyčerpané 

prostriedky  z účelovo určenej dotácie a podľa osobitných predpisov v sume 1 081,89 EUR  

navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu 33 386,21 EUR. 

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 15 900,66  EUR navrhujeme použiť na 

- tvorbu rezervného fondu                                15 900,66 EUR 

 

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky – strava v MŠ a 

ZŠ  poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku z ÚPSVaR v sume 1 000,80 

EUR,  

b) zostatok prostriedkov na účte školskej jedálne v sume 81,09 €. 
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo 

výške 49 286,87 EUR.  

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia §15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. 

Rezervný fond sa nevedie na samostatnom bankovom účte, ÚJ o ňom vedie analytickú 

evidenciu. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

             

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020   91 339,14    

Prírastky - z prebytku hospodárenia               42 850,45 

Úbytky   - použitie rezervného fondu  

Z toho: Uznesenie OZ : 

č. 2/2020 – rekonšt.chodníka kúrenia v KD    43 337,30 EUR 

č. 35/2020 – obnova krytu a chodníka pri ZŠ 26 000,00 EUR 

 

  69 337,30 

 

 
               - krytie schodku hospodárenia - 

KZ k 31.12.2020             64 852,29    

 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 1 420,27 

Prírastky - povinný prídel                      1 464,95 

Úbytky   - závodné stravovanie                                                    -    962,40 

               - ostatné úbytky                                                0,00 

KZ k 31.12.2020   1 922,82 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020  v EUR  
 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 1 124 216 1 103 596 

Neobežný majetok spolu 965 118 977 873 

z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 5 955 4 633 

Dlhodobý hmotný majetok 822 088 836 165 

Dlhodobý finančný majetok 137 075 137 075 

Obežný majetok spolu 157 716 124 206 

z toho :   
Zásoby 6 113 2 793 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 34 49 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  1 315 3 783 

Finančné účty  150 254 117 581 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  1 382 1 517 

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 1 124 216 1 103 596 

Vlastné imanie  611 049 641 729 

z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  611 049 641 729 

Záväzky 149 215 46 456 

z toho :   
Rezervy  1 046 1 045 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 856 1 001 

Dlhodobé záväzky 1 420 1 923 

Krátkodobé záväzky 69 964 23 904 

Bankové úvery a výpomoci 75 929 18 583 

Časové rozlíšenie 363 952 415 411 



Záverečný účet obce Fačkov za rok 2020 

 

 

  

14 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 

Stav záväzkov k 31.12.2020    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2020 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 3 870,07 3 870,07 0 

- zamestnancom 11 434,51 11 434,51 0 

- poisťovniam  7 068,13 7 068,13 0 

- daňovému úradu – daň zo mzdy 1 396,93 1 396,93 0 

- stravníkom ŠJ 81,16 81,16 0 

- ostatné krátkodobé záväzky 53,25 53,25 0 

- Záväzky zo sociálneho fondu (dlhodobé) 1 922,82 1 922,82 0 

Záväzky spolu k 31.12.2019 25 826,87 25 826,87 0 

 

Stav úverov k 31.12.2020 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2020 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2019 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 
splatnosti 

 

VÚB, a.s. 
PPA – rekonštrukcia 

chodníka  
75 927,49 70 496,18 353,92 5 431,31 2021 

 

V roku 2019 obec prijala bankový úver (na zabezpečenie predfinancovania realizácie 

Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, projekt „Rekonštrukcia chodníkov v obci Fačkov“ 

v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) v sume 75 927,49 € 

s úrokovou sadzbou 0,70 % p.a. na základe uznesenia zastupiteľstva č. 30/2019 zo dňa 

04.07.2019. K 31.12.2019 bol úver vyčerpaný vo výške 75 927,49 €. V roku 2020 bol úver 

zaplatený vo výške 70 496,18 €. 

 

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:  450 220,59 

  

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:   

- zostatok istiny z bankových úverov  

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 13 152,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 5 431,31 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty  

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  
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Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 18 583,31 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty  

- z úveru z Environmentálneho fondu  

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 5 431,31 

- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 5 431,31 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020 13 152,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2020 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

13 152,00 450 220,59 2,92 % 

 

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:  450 220,59 

  

Bežné príjmy obce znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 58 146,23 

- dotácie zo ŠR 5 239,47 

- dotácie z VÚC 0,00 

- dotácie z obcí 0,00 

- ESF  19 106,69 

- účelovo určené peňažné dary 8 695,15 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019* 359 033,05 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.20120 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004  

- 821005  

- 821007  

- 821009  

- 651002 353,92 

- 651003  

- 651004  

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** 353,92 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2020** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2018* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

353,92 359 033,05 0,10 % 

 

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

 

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. 10/2017 o dotáciách, právnickým 

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

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 
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Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Klub slovenských turistov – bežné výdavky 185 EUR 185 EUR 0 

Slovenský zväz včelárov – bežné výdavky 100 EUR 100 EUR 0 

CVČ Rajec – bežné výdavky 175 EUR 175 EUR 0 

SPOLU 460 EUR 460 EUR 0 

 

K 31.12.2020 bola dotácia poskytnutá v súlade s VZN č. 10/2017 o dotáciách vyúčtovaná.  

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti   

Obec v roku 2020 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov  

voči 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

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

 

Účtovná jednotka nemá zriadené rozpočtové organizácie. 

 

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

 

Účtovná jednotka nemá zriadené príspevkové organizácie. 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

Účtovná jednotka nemá založené právnické osoby. 
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

         

- 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky (BV) 

- kapitálové výdavky 

(KV)         - 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 )  

 

 

- 5 - 

MV SR – Okresný úrad   matrika 2 407,58 2 407,58 0 

MV SR – Okresný úrad   hlásenie pobytu 

občanov a register 

obyv. 

212,52 212,52 0 

MV SR – Okresný úrad Register adries 21,20 21,20 0 

Ministerstvo DVaRR Stavebný poriadok 940,18 940,18 0 

MV SR – Okresný úrad  činnosti na úseku 

životného prostredia 

61,17 61,17 0 

Ministerstvo DVaRR činnosti na úseku 

dopravy a 

komunikácií 

27,82 27,82 0 

Okresný úrad - školstvo Základná škola – 

normatív  

56 473,00 56 473,00 0 

Okresný úrad - školstvo Vzdelávacie poukazy 589,00 589,00 0 

Okresný úrad - školstvo MŠ – povinná školská 

dochádzka 

1 392,00 1 392,00 0 

Okresný úrad - školstvo učebnice 636,00 636,00 0 

Okresný úrad Voľby 665,07 665,07 0 

ÚPSVaR  Strava ZŠ +MŠ 4 852,80 3 852,00 1 000,80 

ÚPSVaR – spolufin. 

ŠR+EU 

Refundácia mzda MŠ 

- COVID 
5 116,36 5 116,36 

0,00 

Okresný úrad Refundácia – 

testovanie COVID 

2 032,15 2 032,15 0,00 

Štatistický úrad SR SODB 2 444,00 2 444,00 0,00 

Pôdohospodárska 

platobná agentúra 

spolufin. ŠR+EU 

Rekonštrukcia 

chodníka pri hlavnej 

ceste – refundácia - 

KV 

70 496,18  70 496,18 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Rekonštrukcia 

požiarnej zbrojnice 

KV 

8 416,60 8 416,60 0,00 

SPOLU - 156 783,63 155 782,83 1 000,80 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec v roku 2020 neprijala dotáciu zo štátnych fondov. 
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
Poskytovateľ  

 

 

    

         

- 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť :  

- bežné výdavky (BV) 

- kapitálové výdavky 

(KV)        

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 )  

 

 

- 5 - 

Obec Čičmany   BV - DHZ 400,00 400,00 0 

SPOLU - 400,00 400,00 0,00 

 

Obec v roku 2020 prijala dotáciu z rozpočtu obce Čičmany – zmluva o spolupráci DHZ. 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec v roku 2020 neprijala dotáciu z rozpočtu VÚC. 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu     

     

Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 

Vypracovala: Ing. Marcela Síčová                 Predkladá: Miroslav Čerňanec 

                                                                                                         starosta 

Vo Fačkove dňa 01.03.2020 

 

13. Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k návrhu 

záverečného účtu  za rok 2020. 

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

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu spolu vo výške 49 286,87 EUR. 
 

  


