
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
                                                         
 

Záverečný účet Obce  Hajná Nová Ves  

za rok 2020 
 
 

 
 
 
Predkladá :  Ľuboš Koma 
Spracoval:   Gabriela Oravcová 
 
V Hajnej Novej Vsi  dňa 30  4 . 2021 
 
 
Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa  30. 4.2021 
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 30. 4.2021 
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 30.4.2021 

 
 
Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Hajnej Novej Vsi  dňa 4.6.2021 
uznesením č. 38/2021 
 
 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 7.6.2021 
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 7.6.2021 
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 7. júna 2021 
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Záverečný účet obce za rok 2020 
  
 
1. Rozpočet obce na rok 2020 
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný/prebytkový. Bežný 
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný/prebytkový/schodkový  a  kapitálový   rozpočet ako  
vyrovnaný/prebytkový/schodkový. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2019  uznesením č. 20/2019 
Rozpočet bol zmenený  štyrikrát: 

- prvá zmena  vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2020 starosta obce dňa  30.3.2020 
- druhá  zmena  schválená rozpočtovým opatrením č.  2/2020 starostu obce dňa  

30.06.2020 
- tretia  zmena  schválená rozpočtovým opatrením č.  3/2020 starostu obce dňa  

30.9.2020 
- štvrtá  zmena  schválená rozpočtovým opatrením č.  4/2020 starostu obce dňa  

30.12..2020 
 
 

Rozpočet obce k 31.12.2020 
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 100447 120683,48 

z toho :   

Bežné príjmy 100447 106100,20 

Kapitálové príjmy 0 3180 

Finančné príjmy 0 11403,28 

Príjmy RO s právnou subjektivitou   

Výdavky celkom 98904 119006,72 

z toho :   

Bežné výdavky 98904 105702,87 

Kapitálové výdavky  13303,85 

Finančné výdavky   

Výdavky RO s právnou subjektivitou   

Rozpočtové hospodárenie obce 1543 1676,76 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 

 
Poznámka: Rozbor plnenia príjmov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený 
obecným zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie rozbor plnenia príjmov 
sa vykoná na kategórie ...)  
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

120683,48 120683,48 100 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 120683,48 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 
120683,48 EUR, čo predstavuje      100  % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2020  po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020  % plnenia 

106100,2 106100,20 100 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 106100,2 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 
106 100,20   EUR, čo predstavuje    100% plnenie.  

 
a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

76296,57 76296,57 100 

 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 76296,57 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume  76296,57 EUR, čo predstavuje 
plnenie na    100 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 20240,- EUR  upravený rozpočet 10260,67 eur  bol skutočný príjem 
k 31.12.2020 v sume   10260,67 EUR, čo predstavuje plnenie na   100% plnenie. Príjmy dane 
z pozemkov boli v sume  8057,47 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume  2181,92 EUR a príjmy 
dane z bytov boli v sume 21,28 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  10260,67  EUR, za 
nedoplatky z minulých rokov   0  EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z 
nehnuteľností v sume  10003,89  EUR. 
Jeden  občania nezaplatil :  daň  stavby  : 3,53 eur , pozemky   4,81  
eur. A Poľnohospodársky podnik 9 995,55 eur  / pôda 9336,11, stavby 659,44 eur/ 
 
Daň za psa    124,- eur    
Daň za užívanie verejného priestranstva   0  
 z prenajaté pozemky  2147,74  
z prenajaté stavby :  1355,67eur/  pošta/ 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   7687,34  eur  
 Obec eviduje pohľadávku na odpad :  dvaja občania   nezaplatili  v sume   324,15 ,- eur  
Predaj pozemku   v sume 3180,- eur  



                                                                    6 

 
 
 
b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1132,9 1132,9 100 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 1132,9 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1132,9 EUR, čo je    100  
% plnenie.  
 
c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

739,77 739,77 100 

 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 407,83 EUR, bol skutočný príjem vo výške 
407,3EUR, čo predstavuje   100 .% plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z VZP -  vratky  a z Komunálne poisťovne --
- poistenie z krádeže  331,94 
d/ Prijaté granty a transfery 

d) Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6355,54 EUR, bol skutočný príjem vo výške 
6355,54  EUR, čo predstavuje   100.% plnenie.  

 refundácie miezd  Úrad práce , Okresný úrad   
.  

Poskytovateľ dotácie  Suma v EUR Účel 

Okresný úrad VVS  719,50 Voľby NRSR 

Okresný úrad 108,57 Regob  

Okresný úrad 31,25 Životné prostredie  

Úrad práce soc. vecí a rodiny  283,66 l na § 52 

Úrad práce Topoľčany 157,54 Refundácie  § 52  

Okresný úrad  21,20 Evidencia obyv. 

VÚC Nitra   1500 mikuláš 

Min. ŠP SR  321,57 nafta 

Štatistický úrad Nitra 1336,- Sčítanie domov a bytov 

Okresný úrad  2423,94 Covid- testovanie  

   

 
V roku 2020 obec prijala nasledovný transfer v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19. 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel MV SR - OÚ Topoľčany 2 423,94  COVID 19 - testovanie 
 
2. Kapitálové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0 0 0 
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Z rozpočtovaných kapitálových príjmov   0   EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume    0  
EUR, čo predstavuje     0   % plnenie,  
 
 
 
 
Granty a transfery 
Obec neprijala  žiadne granty 
Z rozpočtovaných    0,-   EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020  v sume 0 EUR.  
 
 
3.  

Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

11403,28 11403,28 100 

 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií   11403,28,- EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2020 v sume   11403,28,-  EUR, čo predstavuje   100 % plnenie.  Ide o príjem z RF , 
schválený uzn. č. 28/2020   na rekonštrukciu sochy sv. J. Nepomuckého, na rekonštrukciu 
strechy domu smútku , vybudovanie chodníka a nová autobusová zastávka v malom parčíku.  
 
 
 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

119006,72 119006,72 100 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 119006,72 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume  116667,27 EUR, čo predstavuje   100 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

105702,87    105702,87 
      

            100 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 105702,87 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume   105702,87 EUR, čo predstavuje    100  % čerpanie.  
 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov   39597,59 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume  
39597,59 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,   
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Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 15568,10 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume  
15568,10   EUR, čo je 100 % čerpanie.  
 
 
 
 
 
 
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov   49424,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 
49424,46EUR, čo je   100   % 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. 
 
 
Transfery verejnej správy 
 
Z rozpočtovaných výdavkov  1112,72 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1112,72 
EUR, čo je   100    % čerpanie 
 
 
 
 
2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020  po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020  % čerpania 

13303,85                   13303,85          100       

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 13303,85 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume  13303,85 EUR, čo predstavuje    100% čerpanie.  
 
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Rekonštrukcia sochy sv.. Janka Nepomuckého , rekonštrukcia Domu smútku a vybudovanie 

chodníka a autobusová zastávka  
Z rozpočtovaných   13303,85  EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020  v sume  13303,85 
EUR, čo predstavuje   100 % čerpanie.  
.  

 
 

3. Výdavkové finančné operácie  
 
 
  

 Schválený rozpočet 
na rok 2020 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% čerpania 

   0            0               0 



                                                                    9 

 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume  0     EUR, čo predstavuje   0   % čerpanie.  
 
  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
 
 
 

 
Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2020  v EUR  

Bežné  príjmy spolu 106100,20 

z toho : bežné príjmy obce  106100,20 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 105702,84 

 toho : bežné výdavky  obce                                                  105702,87 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 397,36 

Kapitálové  príjmy spolu 3180 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 13303,85 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  13303,85 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -10123,85 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -9726,49 

Vylúčenie z prebytku  0,00 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00 

Príjmové finančné operácie  11403,28 

Výdavkové finančné operácie 0 

Rozdiel finančných operácií 11403,28 

PRÍJMY SPOLU   120683,48 
VÝDAVKY SPOLU 119006,72 
Hospodárenie obce  1676,76 
Vylúčenie z prebytku  

 
 
  
Prebytok rozpočtu v sume    1676,76  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, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu 1676,76 EUR  
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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   0 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

17169,52 

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

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
 

11403,28 
 

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2020 5766,24 

 
Peňažný fond 
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 
O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
              
 
 
Sociálny fond 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
 
 
 
 
 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 298 

Prírastky - povinný prídel -        %                    365,15 
              

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                        

               - regeneráciu PS,          470 

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12.2020 193,15 
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6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 648597,15 639810,5 
Neobežný majetok spolu 626554,65 618976,73 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 557776,85 550198,93 
Dlhodobý finančný majetok 68777,80 68777,8 
Obežný majetok spolu 21734,34 20208,14 
z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  2075,03 11895,43 
Finančné účty  19659,31 8312,71 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie  308,16 625,63 

 

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 648597,15 639810,5 
Vlastné imanie  480058,49 492019,46 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  10961,10 -54,03 
Záväzky                    7373,55 8683,94 
z toho :   
Rezervy  606 720 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé záväzky 298 193,15 
Krátkodobé záväzky 6469,55 7770,79 
Bankové úvery a výpomoci 0 0 
Časové rozlíšenie 161165,11 139107,10 

 
 
 
 
 
 

7.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 
 
 

Stav záväzkov k 31.12.2020    

Druh záväzku Záväzky celkom z toho v  lehote z toho po lehote 
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k 31.12.2020 v EUR splatnosti  splatnosti 

Druh záväzkov voči:   0 0 

- dodávateľom 2009,64   

- zamestnancom 1650,34   

- poisťovniam  1557,85   

- daňovému úradu 681,16   

- štátnemu rozpočtu 0   

- bankám 0   

- spoj.účet 0   

- ostatné záväzky 1871,8   

SPOLU 7770,79 0 0 

 
 

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  neposkytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, 
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 
prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

9. Podnikateľská činnosť 
 
Obec nepodniká  
 
 

10. 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 

Obec nemá žiadnu rozpočtovú organizáciu  
 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu   
 
 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 
Obec nemá   
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

     

 
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 
Obec nemá  
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 
 

 
VÚC  

Suma prijatých 
finančných prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

00 00.-  0-  0 

    

 
 
 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu   
 
       

 Obec Hajná Nová Ves nepredkladá hodnotenie plnenia programov z dôvodu, že rozpočet obce 
na rozpočtový rok 2020 bol uzn. 20/2019 zo dňa 10.12.2019 schválený bez programovej 
štruktúry 
 
 

13 .Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nevedie súdny spor   

 

14 .Ostatné  dôležité informácie  

14.1.  V roku 2020 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky : 

- v bežnom rozpočte v súvislosti s pandémiou COVID - 19 výdavky na obstaranie : 

- rúšok, ochranných štítov, okuliarov, respirátorov, rukavíc, dezinfekčných 

prostriedkov, dezinfekčných mydiel, dezinfekčných gélov, teplomerov, čistiacich 

prostriedkov.  

 

14.2.   V roku 2020  a to dňa  20.7.2020  v nočných hodinách bola na obecnom úrade krádež, 

kde boli násilím vylomené vchodové dvere.  Poškodené boli kancelársky stolík, vylomené šuflíky 

a z pokladne boli odcudzené finančné prostriedky vo výške 1732,91. Touto krádežou boli všetky 
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doklady porozhadzované a obliate vodou. Z poistenia Komunálna poisťovňa nám uhradila  

331,94 eur. Obci vznikla škoda na krádeži 1 400,97 eur.  

 

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19/Coronavirus/. 

V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnilo mnoho 

krajín. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky sa situácia neustále mení, zdá sa, že 

negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako 

sa pôvodne očakávalo. Pretože sa situácia stále vyvíja,  vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že 

je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potencionálneho  vplyvu súčasnej situácie na účtovnú 

jednotku. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva 

a účtovnej závierky v roku  2020.  

 

 
 
 
 
 
Vypracovala: Gabriela Oravcová                         Predkladá :  Ľuboš Koma   
 

 
 
 
12. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 
k Záverečnému účtu za rok 2020 
 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
 
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške .     EUR. 
 
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020 

 
 


