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Záverečný účet obce Lednické Rovne a rozpočtové hospodárenie
za rok 2020
1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2018. Obec na rok 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 po úpravách bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet
bol zostavený prebytkový (+ 151 705 EUR), kapitálový rozpočet ako schodkový
(- 463 810 EUR), finančné operácie prebytkové (+ 312 105 EUR). Hospodárenie obce sa
riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom Lednické Rovne dňa 11.12.2019,
Uznesením č. 119/2019-12.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 25.06.2020 ,
Uznesením č. 220/2020-6, bod B.
- druhá zmena schválená dňa 11.12.2020,
Uznesením č. 261/2020-12, bod 2.
- tretia zmena
schválená dňa
30.12.2020, schválením starostu obce, z dôvodu
zúčtovania dotácií v oblasti preneseného výkonu na úseku školstva a spracovaním
výkazov
FIN 1-12 v rámci vyrovnania rozpočtu v rozpočtových organizáciách obce.
Rozpočet obce Lednické Rovne k 31. 12. 2020
Schválený
rozpočet
pôvodný
Príjmy celkom
3 546 815 EUR
z toho :
Bežné príjmy celkom
3 106 430
z toho :
Bežné príjmy OcÚ
3 066 390
Bežné príjmy RO / ZŠ / s právnou
9 000
subjektivitou

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Čerpanie
rozpočtu
za 1-12/2020

4 241 080 EUR

4 203 283,83 EUR

3 194 613

3 201 272,04

3 114 159
14 567

3 120 819,06
14 566,62

Bežné príjmy RO / MŠ / s právnou
subjektivitou

31 040

65 887

65 886,36

Kapitálové príjmy celkom
z toho :
Kapitálové príjmy OcÚ

133 620

586 124

734 845,78

Príjmové finančné operácie spolu

133 620
306 765

586 124
460 343

734 845,78
267 166,01

z toho:
Príjmové finančné operácie OcÚ
Príjmové finančné operácie RO
/ ZŠ / s právnou subjektivitou

306 765
0

443 417
9 908

250 240,11
9 907,82
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Príjmové finančné operácie RO
/ MŠ / s právnou subjektivitou

0

7 018

7 018,08

3 546 815 EUR

4 241 080 EUR

3 958 766,22 EUR

2 828 682

3 042 908

2 776 372,24

1 495 290
999 017

1 620 866
1 082 708

1 405 863,34
1 040 351,07

Bežné výdavky RO / MŠ /
s právnou subjektivitou

334 375

339 334

330 157,83

Kapitálové výdavky spolu
z toho :
Kapitálové výdavky OcÚ
Kapitálové výdavky RO / ZŠ /
s právnou subjektivitou
Kapitálové výdavky RO / MŠ /
s právnou subjektivitou
Výdavkové finančné operácie
spolu
z toho :
Výdavkové finančné operácie OcÚ

553 492

1 049 934

1 034 156,57

553 492
0

1 041 316
8 618

1 025 538,57
8 618

0

0

0

164 641

148 238

148 237,41

164 641

148 238

148 237,41

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky spolu
z toho :
Bežné výdavky OcÚ
Bežné výdavky RO /
s právnou subjektivitou

ZŠ

/

Rozpočet obce-výsledok
hospodárenia obce za rok 2020

0,00 EUR

0,00 EUR

244 517,61 EUR

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v €
Príloha č.1 Záverečného účtu - podrobne :

A) Príjmy obce spolu / BP, KP, PFO, OcÚ a vlastné rozpočt. príjmy RO/
Rozpočet na rok 2020 po
úpravách celkom
4 241 080,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

4 203 283,83

99

z toho :
A.1) Bežné príjmy - daňové príjmy OcÚ : rozpočtová položka 100 až 134
Rozpočet na rok 2020
1 870 286,00

Skutočnosť k 31.12.2020
1 871 057,18

% plnenia
100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve :
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Výnos dane z príjmov poukazuje príslušný daňový úrad po prepočte príslušných koeficientov
a počtu obyvateľov obce. Pre porovnanie uvádzame skutočnú výšku výnosu dane z príjmov
podľa jednotlivých rokov:
Rok 2009
792 881,00 €
Rok 2015
958 724,07 €
Rok 2010
614 976,00 €
Rok 2016
1 064 671,95 €
Rok 2011
723 509,00 €
Rok 2017
1 133 333,36 €
Rok 2012
717 546,76 €
Rok 2018
1 258 701,84 €
Rok 2013
825 299,02 €
Rok 2019
1 398 845,33 €
Rok 2014
872 234,74 €
Rok 2020
1 368 422,96 €
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na - dani z nehnuteľností vo výške 10 314,03 €,
- za vývoz odpadu
vo výške 11 042,07 €,
A.2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy OcÚ: rozpočtová položka 200 až 292
Rozpočet na rok 2020
251 392,00

Skutočnosť k 31.12.2020
251 903,36

% plnenia
100

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky
Z bežných príjmov-nedaňových zostáva v pohľadávkach obce k 31.12.2020 v čiastke
24 750,45 € , z toho : odberateľské faktúry vo výške 24 309,45 €:
- nájom a služby za nájomné byty Súhradka vo výške 441,00 €,
- Rona ostatné služby ako sú matričné služby za 12/2020, v čiastke 294,00 €,
- Vares B.B.-el.energia a nájom TKR IV.Q/2016-IV.Q/2018 – v čiastke 8 108,50 €,
- Ledrov spol. s r.o. LR-nájom za budovy v čiastke 7 296,59 €,
- Spoločenstvo vlastníkov bytov LR -za popolnice vo výške 408,00 €,
- Bytové spoločenstvo-za popolnice vo výške 204,00 €,
- Obec Lednica-staveb.poriadok 2019- vo výške 1 083,97 €,
- Chladiace veže Bohunice-oprava brány- vo výške 416,76 €,
- Slovanet Bratislava-el.energia TKR IV.Q/2019 vo výške 3 898,47 €,
- Slovanet Bratislava-nájom TKR IV.Q/2020 vo výške 1 291,07 €,
- Slov.sporiteľňa-nájom IV.Q/20- vo výške 918,38 €,
- Odema-vyhlásenie v rozhlase – vo výške 6,00 €,
- Vivien –nájom IV.Q/20 vo výške 300,00 €,
- Občianske združenie Fitklub LR-nájom IV.Q/20 vo výške 754,65 €,
- Asekol-zneškodnenie odpadov IV.Q/20– vo výške 216,34 €,
- Združenie obcí- vyprac. monitor. práce vo výške 195,68 €,
Pohľadávky sa riešia formou splátkových kalendárov a prostredníctvom právneho
oddelenia.
A.3) Vlastné príjmy, príjmy za stravu bez režijných nákladov rozpočtových
organizácií s právnou subjektivitou / ZŠ, MŠ/: rozpočtová položka 200
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2020
80 454,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2020
80 452,98 EUR

% plnenia
100

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - z toho:
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Základná škola
Základná škola
Materská škola
Materská škola

Lednické Rovne-vlastné rozpočtové príjmy
Lednické Rovne-príjmy za stravu od rodičov bez režij.nákl.
Lednické Rovne-vlastné rozpočtové príjmy
Lednické Rovne-príjmy za stravu od rodičov bez režij.nákl.

6 798,51 €,
7 768,11 €,
52 459,81 €,
13 426,55 €,

80 452,98 €

Spolu :

A.4 ) Bežné príjmy – tuzemské bežné granty a transfery OcÚ : rozpočtová položka 311
až 312
Rozpočet na rok 2020
1 072 935,00

Skutočnosť k 31.12.2019
1 078 311,50

% plnenia
101

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
a) - Tuzemské bežné granty rozpočtová položka 311,
v celkovej čiastke 7 622,32 €, a to na prenesený výkon stavebného poriadku od
združených obcí vo výške 7 085,32 €, dobrovoľný príspevok na transparentný účet od
FO-Covid 19 vo výške 537,00 €.
b) Zo štátneho rozpočtu: rozpočtová položka 312
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 052 523,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1 070 689,18 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie.
Tuzemské bežné transfery prijaté v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu :
spolu v sume 1 070 689,18 EUR
Poskytovateľ dotácie
Dobr.požiar.ochr.SR, Bratislava
MV SR Bratislava
ÚPSV a R, Považská Bystrica

Suma v EUR
4 400,00
122,00
0,00

ÚPSV a R, Považská Bystrica
MDVa RR Bratislava
MDVa RR Bratislava
MV SR Bratislava

1 718,50
5 849,82
173,10
1 322,31

MV SR Bratislava
MV SR Bratislava

12 073,16
380,67

MV SR Bratislava
MV SR Bratislava

842 771,00
10 803,00

MV SR Bratislava
MV SR Bratislava
MV SR Bratislava

12 354,94

MV SR Bratislava

0,00

12 192,00

Účel
Dotácia na vybavenie DHZ LR, HH
BT –Register adries- na úkony
Sociálne dávky – školské pomôcky HNZŠ
Sociálne dávky – zadržané rod. prídavky
BT na úsek stavebný poriadok
BT na úsek pozemné komunikácie
BT na REGOB – evidenciu
obyvateľstva
BT na matriku
BT na životné prostredie, ochr. a výrub
stromov
PV ŠS – normatívne školstvo - ZŠ
PV ŠS – nenormatívne – vzdelávacie
poukazy - ZŠ
PV ŠS – nenormatívne - dopravné - ZŠ
PV ŠS – nenormatívne - odchodné - ZŠ
PV ŠS – nenormatívne – asistent učiteľa
- ZŠ
PV ŠS – nenormatívne – odchodné do
dôchodku - ZŠ
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MV SR Bratislava
MV SR Bratislava

10 484,00

MV SR Bratislava
MV SR Bratislava
MV SR Bratislava

7 188,00
4 050,00

MPC
MPC
MV SR Bratislava
ÚPSVaR Pov. Bystrica
ÚPSVaR Pov. Bystrica

1 391,40
6 113,79
4 134,23
56 841,60
8 668,80

MV SR Bratislava

800,00

Štatistický úrad
Úrad vlády SR
Min.hospodárstva SR
MV SR Bratislava
ŠR-Enviromentálny fond
Spolu - pol. 312

6 964,00
4 320,00
68,12
19 526,35
35 978,35
1 070 689,18

PV ŠS – nenormatívne – soc. znevýhod.
prostredie - ZŠ
PV ŠS – nenormatívne – príspevok na
učebnice - ZŠ
PV ŠS – nenormatívne –MŠ predškolská
PV ŠS – nenormat. – lyžiarsky kurz - ZŠ
PV ŠS – nenormatívne – škola v prírode
- ZŠ
MŠ-Dotácia-asistent učiteľa
ZŠ-Dotácia-asistent učiteľa
Voľby do NRSR 2020
ZŠ-strava zadarmo pre žiakov-dotácia
MŠ-strava zadarmo pre predškolákovdotácia
ZŠ – nenormatívne – projekt Čítame
radi
Sčítanie domov a bytov
Cestovný grant-EHP-Nórsko
Dotácia nájmu Covid 19-za Fitklub LR
Dotácia-testovanie občanov
Poplatky za uloženie odpadu

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
A.5 ) Bežné príjmy – tuzemské bežné granty a transfery za rozpočtové organizácie
s právnou subjektivitou / ZŠ, MŠ / : rozpočtová položka 311 až 312
Rozpočet na rok 2020
0,00

Skutočnosť k 31.12.2020
0,00

% plnenia
0

A. 6) Kapitálové príjmy
a) Granty a transfery OcÚ : rozpočtová položka 322
V roku 2020 obec získala nasledovné kapitálové granty a transfery :
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
na kapitálové výdavky

-1-

MPaRV Bratislava

MPaRV Bratislava

-2-

Kapit. transferVybudovanie centra
integrovanej zdravotnej
starostlivosti v obci LR
Kapit. transfer-Prístavba
a stavebné úpravy
budovy Mater.školy LR

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2020
-3-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2020

Rozdiel
(stĺ.3- stĺ.4 )
-5-

-4-

335 898,52

335 898,52

0

148 437,08

148 437,08

0
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Slovenský futbal.zväz

Futbalové ihriskooplotenie areálu

SPOLU:

20 000,00

20 000,00

0

504 335,60

504 335,60

0

b) Príjem z predaja majetku OcÚ: rozpočtová položka 233 a 239:
V roku 2020 obec získala finančné prostriedky z predaja pozemkov na Háji -záhradky
vo výške 1 740,70 €, z predaja pozemkov Uhrovecká vo výške 161 069,20 €, z predaja
pozemkov Ul. Kopánky/Veliký, Panáček/ vo výške 2 700,28 €, príjem z vkladov od
budúcich vlastníkov garáži Majer II.etapa vo výške 65 000,00 €.
A.7) Príjmové finančné operácie OcÚ : rozpočtová položka 400 :
Rozpočet na rok 2020
443 417,0000

Skutočnosť k 31.12.2020
250 240,11

% plnenia
56

Z rozpočtovaných 443 417,00 € skutočné čerpanie príjmových finančných operácií v roku
2020 bolo 250 240,11 EUR, z toho :
- prevody z RF r.2019 vo výške 32 732,04 €,
- Prevod nevyčerp. kapitálových transferov z MK SR z roku 2019 na Obnovu historického
parku LR-PD v čiastke 27 000,00 €.
- Prevod nevyčerpaných transferov z MV SR z roku 2019 na dopravné pre žiakov ZŠ LR
v čiastke 1 420,46 €.
- Ledrov-splátka Pohľadávka evidovaná na Ú/378 voči Ledrov spol. s r.o. LR- návratná
pôžička spol. Ledrov v konsolidácii, s návratnosťou v r. 2018 v čiastke 25 000,00 €, splátka
sa presúva do r. 2020 až 2023, v zmysle uzatvorenej Dohody o splátkach. V roku 2020 bolo
zaplatené vo výške 1 127,42 €.
- MF SR-návratná finančná výpomoc/pôžička/ obci na kompenzáciu výpadu dane z príjmuCovid 19 v čiastke 75 500,00 €,
- Prima banka-prijatý bankový úver na úhradu kapitálových výdavkov-práce naviacRekonštrukcie zdravotného strediska v LR v čiastke 112 460,19 €.
A.8) Príjmové finančné operácie za rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou /
ZŠ, MŠ /: rozpočtová položka 400 :
Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2020
16 926,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2020
16 925,90 EUR

% plnenia
100

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - z toho:
Základná škola Lednické Rovne-prevod zostatku nevyčerpaných fin.
prostriedkov za stravu od rodičov z r. 2019
9 907,82 €,
Materská škola Lednické Rovne-prevod zostatku nevyčerpaných fin.
prostriedkov za stravu od rodičov z r. 2019
2 530,08 €,
Materská škola Lednické Rovne-prevod zostatku nevyčerpaných fin.
prostriedkov – vlastných rozpočt.prostriedkov z r.2019
4 488,00 €,
Spolu :

16 925,90 €
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020, vrátane rozpočtových
organizácii s právnou subjektivitou / ZŠ, MŠ /
Rozpočet na rok 2020 po
úpravách
4 241 080,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

3 958 766,22 EUR

93

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4241 080,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 3 958 766,22 EUR, čo predstavuje 93 % čerpanie.
1. Bežné výdavky obce, vrátane rozpočtových organizácii / ZŠ, MŠ /
Rozpočet na rok 2020
3 042 908,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2020
2 776 372,24 EUR

% čerpania
91

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 042 908,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 2 776 372,24 EUR, čo predstavuje 91 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č.1
Záverečného účtu.
a) Medzi významné položky bežného rozpočtu OcÚ patrí : skutočné čerpanie k
31.12.2020 v celkovej čiastke 1 405 863,34 € : z toho :
- Mzdy, platy- pol. 610,
Z rozpočtovaných 485 881,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 438 006,20
EUR, čo je 90,14 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce, matriky, ,
opatrovateľskej služby, stavebného poriadku, verejnej zelene, obecnej polície, kontrolóra,
zástupcu starostu, s výnimkou právnych subjektov /ZŠ, MŠ/.
- Poistné a príspevok do poisťovní – pol. 620,
Z rozpočtovaných 199 513,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 178 736,06
EUR, čo je 89,58 % čerpanie.
Tovary a služby – pol. 630,
Z rozpočtovaných 792 521,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 689 048,32
EUR, čo je 86,94 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby, dohody o pracovnej činnosti, vrátane volieb.
- Bežné transfery – pol. 640,
Z rozpočtovaných 90 579,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 77 309,55
EUR, čo predstavuje 85,35 % čerpanie.
- Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami – pol 650,
Z rozpočtovaných 29 235,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 22 763,21
EUR, čo predstavuje 77,86 % čerpanie.
b) Medzi významné položky bežného rozpočtu Základnej školy patrí : skutočné čerpanie
k 31.12.2020 v celkovej čiastke 1 040 351,07 € : z toho :
- Mzdy, platy- pol. 610, skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 665 462,28 €,
- Poistné a príspevok do poisťovní – pol. 620, skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
222 050,73 €,
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- Tovary a služby – pol. 630, skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 135 252,47 €,
- Bežné transfery – pol. 640, skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 17 585,59 €,
c) Medzi významné položky bežného rozpočtu Materskej školy patrí : skutočné čerpanie
k 31.12.2020 v celkovej čiastke 330 157,83 € : z toho :
- Mzdy, platy- pol. 610, skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 197 498,07 €,
- Poistné a príspevok do poisťovní – pol. 620, skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
71 873,09 €,
- Tovary a služby – pol. 630, skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 56 786,04 €,
- Bežné transfery – pol. 640, skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 4 000,63 €,
2. Kapitálové výdavky obce, vrátane rozpočtových organizácii / ZŠ, MŠ /
Rozpočet na rok 2020
1 049 934,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2020
1 034 156,57 EUR

% čerpania
98

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 049 934,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 1 034 156,57 EUR, čo predstavuje 101 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č.1
Záverečného účtu, z toho :
a) Kapitálové výdavky OcÚ LR– položka 700, skutočné čerpanie k 31.12.2020
v čiastke 1 025 538,57 €.
b) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou /
Základná škola LR / - položka 700, skutočné čerpanie k 31.12.2020 v čiastke
8 618,00 €, na nákup unimobunky-vrátnice pri vchode do budovy ZŠ.
c) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou /
Materská škola LR / - položka 700, skutočné čerpanie k 31.12.2020 v čiastke
0,00 €.
3. Výdavkové finančné operácie OcÚ, bez rozpočtových organizácii obce
Rozpočet na rok 2020
148 238,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2020
148 237,41 EUR

% čerpania
100,00

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
č.1 Záverečného účtu.
Úvery, pôžičky v rámci verejnej správy

a)
-

Obec Lednické Rovne v roku 2020 uhradila nasledovné istiny a úroky z istiny :
Zostatok nesplatenej istiny Termínovaného úveru v Prima banke a.s. Slovensko
predstavuje k 31.12.2020 čiastku 26.867,65 €.
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Splátka istiny sa realizuje podľa zmluvy rovnomerne v polročných splátkach vo
výške 27.350,00 €, vždy k 21.3. a 21.9. daného roka. Deň splatnosti Termínovaného
úveru je určený na 19.03.2021.
Istina v roku 2020 bola uhradená vo výške 54.700,00 €, úroky zaplatené z tohto
úveru za obdobie 1-12/2020 sú uhradené v sume 813,20 €.
- Zostatok nesplatenej istiny Komunal univerzálneho úveru v Prima banke a.s.
Slovensko predstavuje k 31.12.2020 čiastku 530.281,04 €, Splátka istiny sa realizuje
podľa nového dodatku ku zmluve v pravidelných mesačných splátka vo výške
4.532,32, počnúc mesiacom 10/2020, za rok boli zrealizované 3 mesačné splátky istiny
v celkovej výške 13.596,96 €. Pôvodná doba splatnosti istiny tohto úveru / deň
13.01.2023 / bola týmto dodatkom upravená na dobu do 12.10.2030- čo je posledným
dňom splatnosti istiny.
Úroky zaplatené z tohto úveru za obdobie 1-12/2020 sú uhradené v sume 7.429,48 €.
-

Zostatok nesplatenej istiny Investičného úveru v SLZaRB a.s. prijatého v roku
2017 predstavuje k 31.12.2020 čiastku 143.840,00 €.
Splátka istiny bola podľa zmluvy odložená o jeden rok.
Prvá splátka istiny vo výške 2.080,00 € bola podľa zmluvy uhradená dňa 21.10.2018.
V roku 2020 boli splátky istiny realizované v pravidelných mesačných splátkach vo
výške 2.080,00 €.
Posledná splátka istiny vo výške 2.400,00 € bude uhradená dňa 21.09.2026, čo bude
dňom splatnosti tohto úveru. Istina v roku 2020 bola uhradená vo výške 24.960,00 €,
Úroky zaplatené z tohto úveru za obdobie 10-12/2020 predstavujú čiastku 1.428,72 €.

-

Zostatok nesplatenej istiny Investičného úveru v SLZaRB a.s. prijatého v roku
2018 predstavuje k 31.12.2020 čiastku 167.200,00 €.
Splátka istiny bola podľa zmluvy odložená o jeden rok. Splátky istiny budú
realizované v pravidelných mesačných splátkach. Prvá splátka istiny vo výške 2.050,00
€ bude uhradená dňa 21.09.2019, a posledná splátka istiny vo výške 3.200,00 € bude
uhradená dňa 21.09.2027, čo bude dňom splatnosti tohto úveru. Istina v roku 2020
bola uhradená vo výške 24.600,00 €,
Úroky zaplatené z tohto úveru za obdobie 10-12/2020 predstavujú čiastku 1.275,71 €.

-

V roku 2020 obec prijala Termínovaný úver z Prima banky Slovensko vo
výške 300.000,00 €, z toho k 31.12.2020 bolo vyčerpané vo výške 112.460,19 €.
Čerpanie úveru je dohodnuté zmluvou do 19.11.2021.
Zostatok nesplatenej istiny Termínovaného úveru v Prima banke Slovensko a.s.
prijatého v roku 2020 predstavuje k 31.12.2020 čiastku 112.460,19 €.
Splátka istiny bola podľa zmluvy odložená o jeden rok. Splátky istiny budú
realizované v pravidelných mesačných splátkach. Prvá splátka istiny vo výške 2.500,00
€ bude uhradená dňa 25.07.2021, a posledná splátka istiny bude uhradená dňa
20.05.2030, čo bude dňom splatnosti tohto úveru. Istina v roku 2020 bola uhradená vo
výške 0,00 €, z dôvodu ročného odkladu.
Úroky zaplatené z tohto úveru za obdobie 07-12/2020 predstavujú čiastku 180,95 €.

KZ bankových úverov k 31.12.2020 na Ú/461 predstavuje čiastku 980.648,88 €, z toho
krátkodobé so splatnosťou do 1 roka vo výške 145.815,49,00 € a dlhodobé vo výške
834.833,39 €.
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b)

Prijatá návratná finančná výpomoc

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc v MF SR na základe Uznesenia
vlády SR č.494 z 12.08.2020 a v nadväznosti na rozhodnutie zastupiteľstva obce Lednické
Rovne o prijatí návratnej finančnej výpomoci Uznesením číslo 242/20-9 z 10.09.2020
v celkovej čiastke 75.500,00 EUR, na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie
ochorenia Covid 19.
Splácanie návratnej finančnej výpomoci v ročných splátkach nasledovne:
- Rok 2024 vo výške 18.875,00 EUR,
- Rok 2025 vo výške 18.875,00 EUR,
- Rok 2026 vo výške 18.875,00 EUR,
- Rok 2027 vo výške 18.875,00 EUR,
a to vždy do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.
Peňažné prostriedky vo výške 75.500,00 EUR
obec Lednické Rovne použila
v kalendárnom roku 2020 na kapitálové výdavky obce nasledovne :
- Chodník ku Sv.Anne LR-vypracovanie projekt. dokumentácie na výstavbu v sume
3.840,00 EUR,
- Výstavba Garáží Majer LR - II. etapa vo výške 31.428,40 EUR,
- Chodník a betónové oplotenie pri malom parčíku KD LR vo výške 10.000,00 EURčasť nákladov,
- Digitálny bezdrátový rozhlas v obci vo výške 30.231,60 EUR-časť nákladov,
KZ prijatej návratnej finančnej výpomoce z MF SR k 31.12.2020 na Ú/273 predstavuje
čiastku 75.500,00 €, z toho krátkodobé so splatnosťou do 1 roka vo výške 0,00 € a dlhodobé
vo výške 75.500,00 €.
Celková suma dlhu obce Lednické Rovne podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z. n. p. bola :
- za rok 2019-suma záväzkov zo splácania istín návratných zdrojov financovania
986.045,65 €
- za rok 2020 – suma záväzkov zo splácania istín návratných zdrojov financovania,
1.056.475,82 € , vrátane návratnej finančnej výpomoci z MFSR
- Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré
sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce z toho :
- za rok 2020 – suma záväzkov z úveru poskytnutého zo ŠFRB 20 b. j. I. etapa č.248
Lednické Rovne na výstavbu obecných nájomných bytov v čiastke 168.144,49 €,
- za rok 2020 – suma záväzkov z úveru poskytnutého zo ŠFRB 20 b. j. II. etapa č.247
Lednické Rovne na výstavbu obecných nájomných bytov v čiastke 372.331,33 €,
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4. Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2020
1 422 042,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2020
1 370 508,90 EUR

% čerpania
96

Z rozpočtovaných bežných
výdavkov
1 422 042,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 1 370 508,90 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie. V bežných
výdavkoch základnej školy i materskej školy sú zahrnuté i výdavky na potravinovom účte,
ktoré sú už od r.2018 rozpočtované.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č.1
Záverečného účtu.
Rozpočet na bežné výdavky a následne i príjmy na úseku školstva boli v závere roka upravené
na skutočnosť- podľa rozpisových listov z Okresného úradu odboru školstva TN na
financovanie normatívnych i nenormatívnych výdavkov.

Bežné a kapitálové výdavky rozpočtových organizácií ZŠ, MŠ s právnou
subjektivitou z toho :
Základná škola

Čerpanie : v €

Bežné výdavky
Základná škola-normatívne výdavky
839 908,00
Základná škola-nenormatívne-vzdelávacie poukazy
10 803,00
Základná škola-nenormatívne-dopravné z r. 2020
12 354,94
Základná škola-nenormatívne-dopravné z r. 2019
1 420,46
Základná škola-nenormatívne-soc.znevýh.prostr.
0,00
Základná škola-nenormatívne-odchodné
0,00
Základná škola-HN-škol. pomôcky
0,00
Základná škola-nenormatívne-asistent učiteľa
12 192,00
Základná škola-nenormatívne-nákup učebníc
10 484,00
Základná škola-nenormatívne-lyžiarsky kurz
4 050,00
Základná škola-nenormatívne-škola v prírode
0,00
Základná škola-dotácia z Metodicko pedagogického centra
-asistent učiteľa
6 113,79
ZŠ-výdavky za stravu bez režij.nákladov v RO-r.2019,2020
8 071,97
ZŠ-výdavky za stravu bez režij.nákladov v RO-rozpočtované
bezplatná strava žiakov ZŠ od r.2020-financ.zo ŠR
27.752,40
ZŠ (výdavky kryté z vlastných príjmov)
1 180,51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prenesené kompetencie - spolu ZŠ-bežné
výdavky financované
z prostriedkov ŠR, vlastné, spolu :
934.331,07 €
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Originálne kompetencie financované z rozpočtových prostriedkov obce
Bežné výdavky
ŠJ ZŠ – z prostriedkov obce -bežné- zriaďovateľa
59 471,00
ŠKD pri ZŠ – z prostriedkov obce-bežné-zriaďovateľa
46 549,00
--------------------------------Bežné výdavky spolu :
106 020,00
Kapitálové výdavky
ZŠ- kapitálové výdavky na zakúpenie-vrátnice-unimobunka
8 618,00
z prostriedkov obce 3 000,00 € a z vlastných ZŠ 5 618,00 €
-------------------------------Kapitálové výdavky spolu :
8 618,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Originálne kompetencie- spolu ŠJ a ŠKD ZŠ-bežné
a kapitálové výdavky, financované z prostriedkov
zriaďovateľa : Spolu
128 900,00 €
Celkové výdavky k 31.12.2020, evidované v účtovníctve
Základnej školy LR-vo výkaze FIN 1-12 v celkovej čiastke

1 049 257,24 €

Originálne kompetencie financované z rozpočtových prostriedkov obce
Materská škola
Bežné výdavky
Materská škola – z prostr. zriaďovateľa- obce-bežné
Materská škola –predškolská-z prostr.ŠR
Materská škola-dotácia z Metodicko pedagogického centra
-asistent učiteľa

249 181,00
5 325,00
1 391,44

MŠ-výdavky za stravu bez režij.nákladov- r.2020
10 848,90
MŠ-výdavky za stravu-z nevyčerp.prostried. z r.2019
2 530,08
MŠ-výdavky za stravu bez režij.nákladov v RO-rozpočtované
bezplatná strava predškolákov MŠ-financ.zo ŠR 2020
4 617,60
MŠ (výdavky kryté z vlastných príjmov)- r.2020
51 775,81
MŠ (výdavky kryté z vlastných príjmov)
- z nevyčerp. prostriedkov.-z r.2019
4 488,00
----------------------------------------Bežné výdavky spolu : 330 157,83
Kapitálové výdavky
ŠJ MŠ- kapitálové výdavky

0,00
--------------------------------------Kapitálové výdavky spolu :
0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------14

Celkové výdavky k 31.12.2020, evidované v účtovníctve Materskej školy LR-vo výkaze FIN
1-12, Za originálne kompetencie - spolu MŠ LR-bežné a kapitálové výdavky, financované
z prostriedkov zriaďovateľa, ŠR, vlastné :

Celkom spotrebované výdavky za základnú
a materskú školu za rok 2020 :

330 157,83 €

1 379 126,90 €

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020, vrátane
rozpočtových organizácii/ základnej školy a materskej školy/
Hospodárenie obce, vrátane rozpočt.organizácii
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
3 201 272,04
3 120 819,06
80 452,98

2 776 372,24

z toho : bežné výdavky obce

1 405 863,34

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet Prebytok(+) Schodok (–) hotovostný (príjmyvýdavky)
Kapitálové príjmy spolu

1 370 508,90

z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet Prebytok (+) Schodok(–)hotovostný (príjmy –
výdavky)
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

+424 899,80
734 845,78
734 845,78
0,00

1 034 156,57
1 025 538,57
8 618,00

-299 310,79
+ 125 589,01
-87 784,91
37 804,10

Príjmové finančné operácie

267 166,01

Výdavkové finančné operácie

148 237,41

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku, vrátane rozpočtových organizácii
Upravené hospodárenie obce

118 928,60
4 203 283,83
3 958 766,22
+244 517,61
-87 784,91
+37 804,10

Hospodárenie obce : skutočnosť k 31.12.2020
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Bežný rozpočet

Príjmy v €
Výdavky v €
Prebytok v €

Príjmy v €
Výdavky v €
Schodok v €
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu k 31.12.2020 :
bez finančných operácií /výsledok hospodárenia obce/
Kapitálový rozpočet

3 201 272,04
2 776 372,24
+ 424 899,80

734 845,78
1 034 156,57
- 299 310,79
125 589,01 €

Vylúčenie z prebytku / Štatistický úrad SR-Sčítanie domov a
bytov 2020-2021-bežný transfer-nespotrebovaná dotácia/

- 2 508,90 €

Vylúčenie z prebytku
/fond prevádzky, údržby a opráv-ŠFRB r.2020 /

- 6 744,00 €

Vylúčenie z prebytku
/MK SR-Obnova historického parku LR-projektová
dokumentácia LR-kapitál. transfer /

- 27 000,00 €

Vylúčenie z prebytku
/ ZŠ LR-rozdiel nevyčerpaných rozpočtovaných príjmov a výdavkov
za stravu zadarmo pre žiakov-dotácia z ÚPSVaR na účet obce
a obec následne na potravinový účet ZŠ.
Prevod nevyčerpaných prostriedkov z potravinového účtu ZŠ
na účet obce v 12/2020 a následne v 01/2021 bol tento zostatok
vrátený z účtu obce do ŠR, ako nevyčerpaná dotácia
- 29 089,20 €
Vylúčenie z prebytku
Prevod nevyčerpaných prostriedkov z potravinového účtu MŠ
na účet obce v 12/2020 a následne v 01/2021 bol tento zostatok
vrátený z účtu obce do ŠR, ako nevyčerpaná dotácia

- 4 051,20 €

Vylúčenie z prebytku
/ ZŠ LR-rozdiel nevyčerpaných rozpočtovaných príjmov a výdavkov
na normatívne prostriedky ZŠ-dotácia z MV SR na účet obce
a obec následne na účet ZŠ LR.
Prevod nevyčerpaných prostriedkov –normatívne prostriedky 2020-bežné
z účtu ZŠ na účet obce v 12/2020 a následne v 01/2021 bol tento zostatok
prevedený z účtu obce na účet ZŠ, ako nevyčerpaná dotácia
s použitím týchto prostriedkov pre rok 2021
- 2 863,00 €
Vylúčenie z prebytku
/ MŠ LR-rozdiel nevyčerpaných rozpočtovaných príjmov a výdavkov
na predškolskú výchovu-dotácia z MV SR na účet obce
a obec následne na účet MŠ LR.
Prevod nevyčerpaných prostriedkov na predškolskú výchovu 2020-bežné
z účtu MŠ na účet obce v 12/2020 a následne v 01/2021 bol tento zostatok
prevedený z účtu obce na účet MŠ, ako nevyčerpaná dotácia
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s použitím týchto prostriedkov pre rok 2021

- 1 863,00 €

Vylúčenie z prebytku
/ ZŠ LR-rozdiel nevyčerpaných rozpočtovaných príjmov a výdavkov
na normatívne prostriedky ZŠ-dotácia z MV SR na účet obce
a obec následne na účet ZŠ LR.
Prevod nevyčerpaných prostriedkov –nenormatívne prostriedky 2020
-bežné na projekt „Čítame radi“ z účtu ZŠ na účet obce v 12/2020
a následne v 01/2021 bol tento zostatok prevedený z účtu obce na účet ZŠ,
ako nevyčerpaná dotácia s použitím týchto prostriedkov
pre rok 2021
- 800,00 €
Vylúčenie z prebytku
Prevod nevyčerpaných prostriedkov z potravinového účtu MŠ
na účet obce v 12/2020 a následne v 01/2021 bol tento zostatok
vrátený z účtu obce na účet MŠ LR, ako zostatok
nevyčerpaných fin. prostriedkov z r.2020
Vylúčenie z prebytku
Prevod nevyčerpaných prostriedkov –vlastných príjmov MŠ
na účet obce v 12/2020 a následne v 01/2021 bol tento zostatok
vrátený z účtu obce na účet MŠ LR, ako zostatok
nevyčerpaných fin. prostriedkov z r.2020

- 2 577,65 €

-

684,00 €

Vylúčenie z prebytku
Prevod nevyčerpaných prostriedkov z potravinového účtu ZŠ
na účet obce v 12/2020 a následne v 01/2021 bol tento zostatok
vrátený z účtu obce na účet ZŠ LR, ako zostatok
nevyčerpaných fin. prostriedkov z r.2020
- 9 603,96 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu vylúčenie z prebytku ,
resp. upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

Finančné operácie

Príjmové €
Výdavkové v €
Sumár finančných operácii
v€

- 87 784,94 €

267 166,01
148 237,41
+ 118 928,60

Obec dosiahla prebytok bežného rozpočtu vo výške + 125 589,01 € a schodok kapitálového
rozpočtu vo výške - 299 310,79 EUR.
Výsledok hospodárenia je prebytok vo výške +125 589,01 €.
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume + 125 589,01 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 zo ŠR a podľa osobitných predpisov
v sume 87 784,91 EUR, navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

37 804,10 EUR
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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 prostriedky v celkovej sume
-

87 784,91 EUR a to :

a) nevyčerpané prostriedky zo Štatistického úradu ŠR účelovo určené na bežné výdavky
- Sčítane domov a bytov 2020, 2021, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku
v sume 2 508,90 EUR, ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku podľa
ustanovenia § 16 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
b) nevyčerpané finančné prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv ŠFRB za r.2020 ,
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 6 744,00 €, ktoré je možné použiť
v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
c) - nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 27 000,00 EUR, a to na:
Obnovu historického parku LR –projektovú dokumentáciu.
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2 863,00 EUR, a to na :
Normatívne prostriedky pre ZŠ r.2020.
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 800,00 EUR, a to na :
Nenormatívne prostriedky pre ZŠ-projekt „Čítame radi“ r.2020.
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 863,00 EUR, a to na :
Predškolskú výchovu v MŠ prostriedky pre ZŠ r.2020.
d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania poskytnuté z ÚPSVaR na stravu
zadarmo pre žiakov základnej školy a predškolákov v MŠ 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 33 140,40 EUR, a to za rozpočtové organizácie :
-

nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ LR-rozdiel rozpočtovaných príjmov a výdavkov za
stravu zadarmo, obec nepoužité prostriedky z potravinovom účte ZŠ vrátila do ŠR
v 01/2020, ako nevyčerpanú dotáciu.
/ účelovo určené/, vo výške 29 089,20 €,

-

nevyčerpané finančné prostriedky MŠ LR -rozdiel rozpočtovaných príjmov a výdavkov
za stravu zadarmo, obec nepoužité prostriedky z potravinovom účte MŠ vrátila do ŠR
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v 01/2020, ako nevyčerpanú dotáciu.
/ účelovo určené/, vo výške 4 051,20 €,
e) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné 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 12 181,61 EUR, a to za rozpočtové organizácie :
-

nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ LR-rozdiel príjmov a výdavkov za stravu bez
režijných nákladov v RO-rozpočtované príjmy a výdavky z r.2020,
ZŠ zostatok fin. prostr. na potravinovom účte ZŠ – realizácia 01/2021
/ účelovo určené/, vo výške 9 603,96 €,

-

nevyčerpané finančné prostriedky MŠ LR-rozdiel príjmov a výdavkov za stravu bez
režijných nákladov v RO-rozpočtované príjmy a výdavky z r.2020,
MŠ zostatok fin. prostr. na potravinovom účte MŠ – realizácia 01/2021
/ účelovo určené/, vo výške 2 577,65 €,

f) nevyčerpané finančné prostriedky za rozpočtovú organizáciu MŠ LR :
rozdiel vlastných príjmov, grantov a výdavkov podľa ustanovenia §140-141 zákona
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Obec nepoužité prostriedky z vlastných príjmov MŠ vrátila ako nevyčerpanú
dotáciu na účet MŠ LR v 01/2020
/ účelovo určené/, vo výške 684,00 €,

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za
rok 2020 vo výške 37 804,10 EUR.
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
 Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške minimálne 10 % prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka. Vedie sa na bankovom účte s analytickou evidenciou. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2020

0,00

Prírastky - z prebytku hospodárenia za r.2019
- z toho hlavná činnosť
-

Uznesenie OZ č.218/2020
25.06.2020
- ostatné prírastky

32 732,04
zo

dňa
-

Úbytky - použitie rezervného fondu : na
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kapitálové výdavky v roku 2020
-

32 732,04

Uznesenie OZ č.218/2020 zo dňa 25.06.2020
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky

KZ k 31.12.2020

0,00

 Sociálny fond (osobitne vedený na bankovom účte)
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2020

1 535,70

Prírastky - povinný prídel - 1,5

%

5 792,76

- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie

-3 408,48

- životné jubileá, dôchodky

-268,00

- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020



3 651,98

Fond prevádzky, údržby a opráv- ŠFRB
Obec vytvára Fond prevádzky, údržby a opráv- ŠFRB, ktorý vedie sa na bankovom
účte s analytickou evidenciou.

Fond prevádzky, údržby a opráv

Suma v €

ZS k 1.1.2020

59 564,21

Prírastky

10 712,64

Úbytky

3 968,64

KZ k 31.12.2020

66 308,21

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v € / obecný úrad, bez RO-ZŠ, MŠ /
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020

KZ k 31.12.2019

Majetok spolu

10 214 271,47

9 383 587,36

Neobežný majetok spolu

9 537 760,65

8 820 259,03
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Z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

24 331,27

13 000,00

Dlhodobý hmotný majetok

8 812 899,50

8 106 729,15

Dlhodobý finančný majetok

700 529,88

700 529,88

Obežný majetok spolu

670 634,24

556 875,30

Zúčtovanie medzi subjektami VS

290 654,00

320 288,96

Dlhodobé pohľadávky

17 108,06

Krátkodobé pohľadávky

53 476,21

60 391,39

Finančné účty

308 697,97

175 496,95

5 876,58

6 453,00

ZS k 1.1.2020

KZ k 31.12.2019

Z toho :
Zásoby

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

10 214 271,47

9 383 587,36

Vlastné imanie

3 395 659,75

3 137 673,25

Výsledok hospodárenia

3 395 659,75

3 137 673,25

Záväzky

2 289 419,71

1 859 116,09

3 900

3 900

Zúčtovanie medzi subjektami VS

68 175,30

48 508,46

Dlhodobé záväzky

513 078,39

542 011,52

Krátkodobé záväzky

648 117,14

278 650,46

Bankové úvery a výpomoci

1 056 148,88

986 045,65

Časové rozlíšenie

4 529 192,01

4 386 798,02

Z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

Z toho :
Rezervy
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Finančný majetok obce k 31.12.2020, zostatky na účtoch a v pokladni obce :
a/ R o z p i s: účtu 221-bežné účty, vrátane Sociálneho fondu v bankách
Účet
211 - Pokladnica
z toho: Obecný úrad
213 – Ceninyz toho: poštové známky
kolky
stravné lístky
221 - Bankové
účty
z toho: a) základný bežný účet,
vrátane ŠFRB-fondu opráv
Prima a.s. č.účtu:
2996327001/5600
Prima a.s. č.účtu:
2996328004/5600
Prima a.s. č.účtu:
0650056006/5600
Prima a.s. č.účtu:
0650053008/5600
VÚB a.s. č.účtu: 35-20628372/0200
VÚB a.s. č.účtu: 1000-629372/0200
VÚB a.s. č.účtu:
20628372/0200
d) rezervný fond
e) sociálny fond
VÚB a.s. č.účtu:
1169-20628372/0200
261 - Peniaze na ceste
Spolu

Suma v €
967,17
967,17
0
0,00
0,00
0
307 733,80
304 081,82
118 689,44
44 876,40
42,38
4 033,50
48 656,91
66 423,51
21 359,68
0,00
0,00
3 651,98
3 651,98
0,00
307 733,80

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Obec Lednické Rovne k 31.12.2020 neposkytla iným subjektom žiadne záruky.
A/ Stav bankových úverov
Obec Lednické Rovne v roku 2020 uhradila nasledovné istiny a úroky z istiny :
-

Zostatok nesplatenej istiny Termínovaného úveru v Prima banke a.s. Slovensko
predstavuje k 31.12.2020 čiastku 26.867,65 €.
Splátka istiny sa realizuje podľa zmluvy rovnomerne v polročných splátkach vo
výške 27.350,00 €, vždy k 21.3. a 21.9. daného roka. Deň splatnosti Termínovaného
úveru je určený na 19.03.2021.
Istina v roku 2020 bola uhradená vo výške 54.700,00 €, úroky zaplatené z tohto
úveru za obdobie 1-12/2020 sú uhradené v sume 813,20 €.
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- Zostatok nesplatenej istiny Komunal univerzálneho úveru v Prima banke a.s.
Slovensko predstavuje k 31.12.2020 čiastku 530.281,04 €, Splátka istiny sa realizuje
podľa nového dodatku k zmluve v pravidelných mesačných splátka vo výške 4.532,32,
počnúc mesiacom 10/2020, za rok boli zrealizované 3 mesačné splátky istiny
v celkovej výške 13.596,96 €. Pôvodná doba splatnosti istiny tohto úveru / deň
13.01.2023 / bola týmto dodatkom upravená na dobu do 12.10.2030- čo je posledným
dňom splatnosti istiny.
Úroky zaplatené z tohto úveru za obdobie 1-12/2020 sú uhradené v sume 7.429,48 €.
-

Zostatok nesplatenej istiny Investičného úveru v SLZaRB a.s. prijatého v roku
2017 predstavuje k 31.12.2020 čiastku 143.840,00 €.
Splátka istiny bola podľa zmluvy odložená o jeden rok.
Prvá splátka istiny vo výške 2.080,00 € bola podľa zmluvy uhradená dňa 21.10.2018.
V roku 2020 boli splátky istiny realizované v pravidelných mesačných splátkach vo
výške 2.080,00 €.
Posledná splátka istiny vo výške 2.400,00 € bude uhradená dňa 21.09.2026, čo bude
dňom splatnosti tohto úveru. Istina v roku 2020 bola uhradená vo výške 24.960,00 €,
Úroky zaplatené z tohto úveru za obdobie 10-12/2020 predstavujú čiastku 1.428,72 €.

-

Zostatok nesplatenej istiny Investičného úveru v SLZaRB a.s. prijatého v roku
2018 predstavuje k 31.12.2020 čiastku 167.200,00 €.
Splátka istiny bola podľa zmluvy odložená o jeden rok. Splátky istiny budú
realizované v pravidelných mesačných splátkach. Prvá splátka istiny vo výške 2.050,00
€ bude uhradená dňa 21.09.2019, a posledná splátka istiny vo výške 3.200,00 € bude
uhradená dňa 21.09.2027, čo bude dňom splatnosti tohto úveru. Istina v roku 2020
bola uhradená vo výške 24.600,00 €,
Úroky zaplatené z tohto úveru za obdobie 10-12/2020 predstavujú čiastku 1.275,71 €.

-

V roku 2020 obec prijala Termínovaný úver z Prima banky Slovensko vo
výške 300.000,00 €, z toho k 31.12.2020 bolo vyčerpané vo výške 112.460,19 €.
Čerpanie úveru je dohodnuté zmluvou do 19.11.2021.
Zostatok nesplatenej istiny Termínovaného úveru v Prima banke Slovensko a.s.
prijatého v roku 2020 predstavuje k 31.12.2020 čiastku 112.460,19 €.
Splátka istiny bola podľa zmluvy odložená o jeden rok. Splátky istiny budú
realizované v pravidelných mesačných splátkach. Prvá splátka istiny vo výške 2.500,00
€ bude uhradená dňa 25.07.2021, a posledná splátka istiny bude uhradená dňa
20.05.2030, čo bude dňom splatnosti tohto úveru. Istina v roku 2020 bola uhradená vo
výške 0,00 €, z dôvodu ročného odkladu.
Úroky zaplatené z tohto úveru za obdobie 07-12/2020 predstavujú čiastku 180,95 €.

KZ bankových úverov k 31.12.2020 na Ú/461 predstavuje čiastku 980.648,88 €, z toho
krátkodobé so splatnosťou do 1 roka vo výške 145.815,49,00 € a dlhodobé vo výške
834.833,39 €.
B/ Prijatá návratná finančná výpomoc
V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc v MF SR na základe Uznesenia
vlády SR č.494 z 12.08.2020 a v nadväznosti na rozhodnutie zastupiteľstva obce Lednické
Rovne o prijatí návratnej finančnej výpomoci Uznesením číslo 242/20-9 z 10.09.2020
v celkovej čiastke 75.500,00 EUR, na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
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kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie
ochorenia Covid 19.
Splácanie návratnej finančnej výpomoci v ročných splátkach nasledovne:
- Rok 2024 vo výške 18.875,00 EUR,
- Rok 2025 vo výške 18.875,00 EUR,
- Rok 2026 vo výške 18.875,00 EUR,
- Rok 2027 vo výške 18.875,00 EUR,
a to vždy do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.
Peňažné prostriedky vo výške 75.500,00 EUR
obec Lednické Rovne použila
v kalendárnom roku 2020 na kapitálové výdavky obce nasledovne :
- Chodník ku Sv.Anne LR-vypracovanie projekt. dokumentácie na výstavbu v sume
3.840,00 EUR,
- Výstavba Garáží Majer LR - II. etapa vo výške 31.428,40 EUR,
- Chodník a betónové oplotenie pri malom parčíku KD LR vo výške 10.000,00 EURčasť nákladov,
- Digitálny bezdrátový rozhlas v obci vo výške 30.231,60 EUR-časť nákladov,
c)

popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového
úveru

Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
Dlhodobý Komunal univerzálny úver v Prima banke
a.s.-investičný úver-na financovanie investičných akcií,
prijatý 17.10.2001, splatný 13.01.2023
Dlhodobý Termínovaný úver v Prima banke a.s.investičný úver - na refinancovanie úverov - istín zo
SLZaRB Trenčín, poskytnutých na financovanie
investičných akcií v roku 2011. Termínovaný úver –
refinancovaný bol poskytnutý 11.07.2016, splatný
19.03.2021
Dlhodobý Investičný priamy úver v SLZaRB a.s.investičný úver - na prefinancovanie investičných akciispoluúčastí obce na akcie financované z EF. Investičný
úver – bol obci poskytnutý 24.08.2017, splatný
21.09.2026 / Úverová zmluva č.286125-2017/
Dlhodobý Investičný priamy úver v SLZaRB a.s.investičný úver - na prefinancovanie investičných akcii.
Investičný úver – bol obci poskytnutý 29.10.2018,
splatný 21.09.2027 / Úverová zmluva č.297350-2018 /,
Dlhodobý Termínovaný
úver v Prima banka
Slovensko.-investičný úver - na prefinancovanie
investičných akcii. Investičný úver –
bol
obci
poskytnutý 21.05.2020, splatný 20.05.2030 / Úverová
zmluva č.53/003/20,

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru
blankozmenka

blankozmenka

blankozmenka

blankozmenka
Žiadne zabezpečenie

Dlh obce Lednické Rovne-úvery k 31.12.2020 :
Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky:
- z úveru zo ŠFRB / splátky úveru - istiny = nájomné /
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Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

Rok
splatnosti

Prima banka
Slovensko a.s.

Investičné akcie

663 878,00

13 596,96

7 429,48

530 281,04

Prima banka
Slovensko a.s.

Refinancovanie
úverov SLZaRB
na spoluúčasti
obce na
projekty z EFinvestičné akcie
Investičné akcie
Investičné akcie

273 017,65

54 700,00

813,20

26 867,65

Pôvodná
do
13.01.2023
,v r.20 bola
predĺžená
doba
splatnosti
do
12.10.2030
19.03.2021

200 000,00

24.960,00

1 428,72

143 840,00

21.09.2026

Investičné akcie

200 000,00

24 600,00

1 275,71

167 200,00

21.09.2027

Investičné akcie

300 000,00

180,95

112 460,19

20.05.2030

Výstavba 20 b.j.
č.248 LRnájomné byty
Výstavba 20 b.j.
č.247 LRnájomné byty

298 081,39

Ročný
odklad
10 163,61

7 748,79

168 144,49

08.01.2032

624 477,20

20 216,84

3 886,36

372 331,33

18.08.2037

Slovenská
záručná
a rozvojová
banka a.s.
Slov. záručná
a rozv. banka
Prima banka
Slovensko a.s.
Štátny fond
rozvoja bývania
Bratislava
Štátny fond
rozvoja bývania
Bratislava

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:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- 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
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
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
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

2 970 460,57
124 350,07
3 094 810,64
980 648,88
75 500,00

540 475,82
1 .596 624,70
540 475,82

540 475,82
1 056 148,88

Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

1 056 148,88

3 094 810,64

34,12%

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- prostriedky z rozpočtu iného subjektu verej.správy/MF SR,MV SR,
združ.obce, Enviroment.fond, ÚPSVaR, MH SR, DPO SR, Štatistický
úrad SR, Metodicko pedagogické centrum, Úrad vlády SR,
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie z MŽP SR
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005- z bankových úverov dlhodobých, bez ŠFRB
- 821007- z úverov zo ŠFRB
- 821009
- 651002- splácanie úrokov v tuzemsku-banke, bez ŠFRB
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020, bez ŠFRB

Suma v EUR

2 970 460,57
124 350,07
3 094 810,64
920 564,00
150 125,18

1 070 689,18
2 024 121,46

117.856,96

11 128,06

128 985,02
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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)

128 985,02

2 024 121,46

6,37 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Záväzky
1. Záväzky podľa doby zostatkovej doby splatnosti
a/ Záväzky – v lehote splatnosti v celkovej sume 1.161.195,53 € z toho :
-

záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane: v sume
648.117,14 € , z toho:
ŠFRB Ú/479= 31.049,41 € , Ú/379=30.942,88 €, Ú/336=31.860,05 €, Ú/342=9.009,20
€, Ú/324=4.190,44 €, Ú/321= 541.065,16 €,

-

záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane,:
v sume 169.743,88 €, z toho:
Ú/479-ŠFRB č.248 za r.22-26=60.824,91 €, Ú/479-ŠFRB č.247 za r.2226=105.267,48 €, Ú 479/,
SF Ú 472 vo výške 3.651,49 €,

-

záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov: v sume 343.334,51
€, z toho:
Ú/479-ŠFRB č.248 až do splatenia=96.693,00 €, Ú/479-ŠFRB č.247 až do splatenia
=246.641,51 €,

b/ Záväzky po lehote splatnosti v sume : 0,00 €,
Významné záväzky v sume nad 1.000,00 €
Záväzok

Riadok
súvahy

Ostatné dlhodobé záväzky
Ú/479-ŠFRB, dve bytovky

141

Záväzky zo sociálneho fondu 144
Ú/472-dlhodobé
Krátkodobé
záväzky- 152
dodávatelia Ú/321
Prijaté preddavky Ú/324
154
krátkodobé

Hodnota
záväzku
k 31.12.2020
509.426,41

3.651,98

Opis
Nebankové dva úvery ŠFRB-bude
uhradená istina v roku 2020 spolu
v sume 30.380,45 € a úroky platené
z úverov v sume 11.635,15 €.
Sociálny fond

Hodnota záväzku
k 31.12.2019
540.475,82

1.535,70

541.065,16

Dodávatelia v lehote splatnosti

4.190,44

ŠFRB -Inkaso-príjem preddavku za
6.518,15
služby spojené s bývaním
v nájomných bytoch-zúčtované pri RZ
v roku 05/2020
Nebankové úvery ŠFRB-krátkodobá
30.380,45
istina so splatnosťou do 1 roka ,
splatná v roku 2020 v čiastke
30.380,45 €
Preddavky od budúcich vlastníkov
0,00
novovybudovaných garáží v r. 2020

Ostatné krátkodobé záväzky 155
Ú/479-ŠFRB-krátkodobé
so
splatnosťou do 1 roka

31.049,41

Ostatné krátkodobé záväzky 155
Ú/325-ostatné záväzky so

0,00

156.650,67
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splatnosťou do 1 roka
Iné krátkodobé záväzky Ú/379

160

30.942,88

Iné krátkodobé záväzky Ú/331

163

0,00

Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP- 165
Ú/336-krátkodobé
Ostatné priame dane zo mzdy 167
Ú/342-krátkodobé
Spolu r.140 + r.151

31.860,05
9.009,20

Záväzky voči pracovníkom-zrážky zo
mzdy za 12/2019 v čiastke 29.174,50
€,
v roku 2019- zábezpeka na
invest.akciu Zvýš. Kapacity bud.
MŠ.v čiastke 16.200,00 €,- bude
vyúčtovaná v roku 2020
Záväzky voči pracovníkomzamestnanci- mzdy za 12/2019
Odvody z miezd za12/2019
Daň zo mzdy za 12/2019

1.161.195,53

45.374,50

283,06
30.322,63
9.121,00
820.661,98

Pohľadávky
a)

významné pohľadávky

Pohľadávka
Ostatné pohľadávky
/Ú/315/
Pohľadávky
z nedaňových
príjmov /Ú/318/
Ostatné pohľadávky/Ú/318/
Pohľadávky
z daňových
príjmov / Ú/319/
Pohľadávky
z daňových
príjmov / Ú/319/
Iné pohľadávky/ Ú/378/

Riadok súvahy
065

Iné pohľadávky/ Ú/378/

Spolu

Hodnota pohľadávok
441,00

068

11.042,07

068
069

24.309,45
10.314,03

069

110,00

081

7.259,66

059

17.108,06

Opis
ŠFRB-nedoplatky za služby/ teplo, voda...za rok 2020-zúčtované pri RZ v 05/2021
Pohľadávky za odvoz komunálneho odpadu
Nedoplatky
Odberateľské faktúry
Nedoplatky na dani z nehnuteľností
Nedoplatky na dani za psa
ŠFRB č. 248-nedoplatky za služby/ teplo,
voda...- za rok 2020-zúčtované pri RZ
v 05/2021 v čiastke 317,09 €,
a ŠFRB č. 247-nedoplatky za služby/ teplo,
voda...- za rok 2020-zúčtované pri RZ
v 05/2021 v čiastke 178,05 €,
Pohľadávka voči Ledrov spol. s r o. LRkrátkodobá časť, splatná v roku 2021
návratná pôžička v konsolidovanom celku
v čiastke 6.764,52 €
Pohľadávka voči Ledrov spol. s r o. LRdlhodobá návratná pôžička
v konsolidovanom celku /splatná ku dňu
31.03.2023.

70.584,27

Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
b) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom:
- Záložné právo na zabezpečenie povinnosti záložcu vrátiť dotáciu v prospech Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR na č. s.248 na 20 b. j.-nájomné byty na základe záložnej
zmluvy zo dňa 5.11.2003-252/03, pod č.V2085/03,
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- Záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z dotácie v prospech Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR na č. s.247 na 20 b. j.-nájomné byty na základe záložnej
zmluvy zo dňa 29.1.2009-50/09, pod č.V275/09,
- Záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z poskytnutej finančnej podpory v prospech
Štátneho fondu rozvoja bývania na bytový dom č. s.248 na 20 b. j.-nájomné byty na základe
záložnej zmluvy zo dňa 16.10.2003 pod č.V1903/03,
- Záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z poskytnutej finančnej podpory v prospech
Štátneho fondu rozvoja bývania na bytový dom č. s.247 na 20 b. j.-nájomné byty na základe
záložnej zmluvy zo dňa 17.12.2008-7/09, pod V 3099/08 ,
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácii
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec Lednické Rovne v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2019
o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce Lednické Rovne, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel, v rámci schváleného rozpočtu obce.
Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám , podľa § 7 ods.4 zákona č.583/2004
Z.z.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
-1-

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2020
-2-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2020

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-3-

-4-

ŠK LR Crystal s.r.o. Lednické Rovne
- bežné výdavky-zúčtované prostredníctvom

25 000,00

25 000,00

0

6 000,00

6 000,00

0

6 400,00

6 027,95

372,05

700,00

700,00

0

38 100,00

37 727,95

372,05

vyúčtovania výdavkov od ŠK LR Crystal do
konca rozpočtového roka, v zmysle VZN
Farský úrad Lednické Rovne
- bežné výdavky-zúčtované prostredníctvom
vyúčtovania výdavkov od farského úradu do
konca rozpočtového roka, v zmysle VZN
Style Karatte Led.Rovne-príspevok na
činnosť-bežné
Občianske združenie FITKLUB Led. Rovnepríspevok na podporu šport. klubu-bežné

SPOLU:

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
5/2019 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce Lednické Rovne.
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Obec v roku 2020 poskytla dotácie fyzickým osobám, spolkom vykonávajúcim kultúrnu
a športovú činnosť pre dospelých i mládež, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel, v rámci schváleného rozpočtu obce.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
-1-

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2020
-2-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2020

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-3-

-4-

Slovenský rybársky zväz Led.Rovne
– bežné výdavky –zúčtované formou

1 296,15

1 296,15

0

116,13

116,13

0

977,25

977,25

0

35,61

35,61

0

1 270,00

1 270,00

0

440,99

440,96

0

4 136,13

4 136,13

0

výdavkových pokladničných bločkov
prostredníctvom obce
Bežecký klub Lednické Rovne
- bežné výdavky –zúčtované formou
výdavkových pokladničných bločkov
prostredníctvom obce
Jednota dôchodcov HH- bežné výdavky –
zúčtované formou výdavkových
pokladničných bločkov prostredníctvom obce

Slovenský zväz protif. bojov. - bežné
výdavky –zúčtované formou výdavkových
pokladničných bločkov prostredníctvom obce
Boxklub LR- bežné výdavky –zúčtované
formou výdavkových pokladničných bločkov
prostredníctvom obce-kúpa arény, prenájom
ringu, prenájom telocvične

Futbalová prípravka-občerstvenie a sladkosti
pre deti
SPOLU:
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Lednické Rovne nevykonáva podnikateľskú činnosť. Obec Lednické Rovne
nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom TSK

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:
- Poskytnuté prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa-dotácia na originálne činnosti
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2020

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v roku 2020

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

-2-3-

Materská škola, Súhradka č.
204 Led.Rovne-bežné
Školská jedáleň Základnej
školy Led.Rovne,
Schreiberova 372-bežné
ZŠ - dotácia na nákup
vrátnice-unimobunkykapitálové

249 181,00

249 181,00

0

59 471,00

59 471,00

0

3 000,00

3 000,00

0
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Školský klub detí Základnej
školy Led.Rovne,
Schreiberova 372-bežné

46 549,00

46 549,00

0

1 379,97

1 379,97

0

359 580,97

359 580,97

0

Mesto Púchov-financovanie
záujmového vzdelávaniapríspevok z rozpočtu obce
pre deti - na CVČ-bežné

Spolu

-

Vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2020

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
v roku 2020

-2-

-3-

Materská škola, Súhradka
č. 204
Led.Rovnevlastné r.2020

Spolu
-

-4-

52 459,81

51 775,81

684,00

4 488,00

4 488,00

0

6 798,51 1 180,51 €-bežné
5 618,00 € kapitálové-nákup
vrátnice
63 746,32
63 062,32

0

Materská škola, Súhradka
č. 204 Led.Rovne-prevod
nevyčerpaných vlastných
prostried. z r.2018

Základná
škola
Led.Rovne, Schreiberova
372-vlastné r.2020

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

684,00

Školské stravovanie v RO

Rozpočtová organizácia

Materská škola, Súhradka
č. 204 Led.Rovne-stravabez dotácie zo ŠR- r.2019

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2020

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
v roku 2020

-2-

-3-

13 426,55

10 848,90

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

2 577,65
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Materská škola, Súhradka
č. 204 Led.Rovne-prevod
nevyčerpaných
prostriedkov za stravu bez dotácie zo ŠR- r.2019

2 530,08

2 530,08

0

4 488,00

4 488,00

0

7 768,11

7 768,11

0

9 907,82

303,86

9 603,96

38 120,56

25 938,95

12 181,61

Materská škola, Súhradka
č. 204 Led.Rovne-prevod
nevyčerpaných
prostriedkov –vlastné
príjmy- r.2019

Základná škola
Led.Rovne, Schreiberova
372- strava-bez dotácie zo
ŠR- r.2020
Základná škola
Led.Rovne, Schreiberova
372 prevod
nevyčerpaných
prostriedkov za stravu bez dotácie zo ŠR- r.2019
Spolu

- Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR na prenesený výkon
štátnej správy
Rozpočtová organizácia

Materská škola, Súhradka
č. 204 Led.Rovnepredškolská
Materská škola, Súhradka
č. 204 Led.Rovne-strava
zadarmo-predškoláci
/z ÚPSVaR/
Materská škola, Súhradka
č. 204
Led.Rovneasistent
učiteľapredškoláci-z Metodicko
pedagogic.centra

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2020

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
v roku 2020

-2-

-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

7 188,0

5 325,00

1 863,000

8 668,80

4 617,60

4 051,20

1 391,44

1 391,44

0
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Základná škola
Led.Rovne, Schreiberova
372
Základná škola,
Schreiberova č. 372
Led.Rovne-strava
zadarmo /z ÚPSVaR/
Spolu

899 568,73

895 905,73

3 663,00

56 841,60

27 752,40

29 089,20

973 658,57

934 992,17

38 666,40

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- Prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2019

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
v roku 2019

-2-

-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Obec nemá zriadenú
príspevkovú organizáciu
- Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

Obec nemá zriadenú
príspevkovú organizáciu
- Prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

-4-

Obec nemá zriadenú
príspevkovú organizáciu

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám- obchodným spoločnostiam:

- Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy – z rozpočtu obce
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Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

0
0

Spolu

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR

-register adries-bežné
-Matrika- bežné
-Stavebný poriadok-bežné
-Pozemné komunikácie-bežné
-Register obyvateľov-bežné
-Ochrana prírody, ovzdušiabežné
MV SR
-ZŠ-prenesené kompetencieMet.ped.centrum bežné
MV SR
-ZŠ-záškoláctvo-RP-bežné210
MV SR
-MŠ-predškolská výchovaprenesené kompetencie-bežné
Met.ped.centr.
MŠ-predškolská výchovaasistent učiteľa-bežné
MV SR
Voľby NR SR 2020-bežné
DPO SR
DHZ LR-vvbavenie-bežné
DPO SR
DHZ HH-vvbavenie-bežné
Štatistic.úrad SR Sčítanie domov a bytov
Úrad vlády SR
Dotácia-cestovný grantNórsko
Min.hospod.SR
Dotácia nájmu Covid 19-za
Obč.združ.Fitklub LR
MV SR
Dotácia testovanie občanov
v r.2020-Covid 19
Environment.fond Poplatok za uloženie odpadu
SR
Spolu bežné
MPaRV SR
MPaRV SR
Slov.futb.zväz

Vybudovanie centra integr.
zdravot. starostliv.
Prístavba a staveb.úpravy
budovy MŠ
Oplotenie futbalového -areálukapitálový transfer
Spolu kapitálové

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

122,00
12 073,16
5 849,82
173,10
1 322,31
380,67

122,00
12 073,16
5 849,82
173,10
1 322,31
380,67

0
0
0
0
0
0

899 568,73

895 905,73

3 663,00

1 718,50
7 188,00

1 718,50
7 188,00

0
0

1 391,44

1 391,44

4 134,23

4 134,23

6 964,00
4 320,00

4 455,10
4 320,00

68,12

68,12

19 526,35

19 526,35

35 978,35

35 978,35

1 000 778,78

994 606,88

335 898,52

335 898,52

148 437,08

148 437,08

20 000,00

20 000,00

0

504 335,60

504 335,60

0

-5-

0
0
0
2 508,90

6 171,90
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c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnym fondom/ ŠFRB/.
I.
V roku 2003 bol poskytnutý obci úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov
I.etapa, v zmysle Zmluvy č. 308/2357/2001. Splátky istiny a úrokov sú uhrádzané
pravidelne mesačne vo výške 1 492,70 EUR – formou nájomného.
II. Dňa 10.05.2007 bol poskytnutý obci úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných
bytov 20 bj – II.etapa a TV, v zmysle zmluvy číslo 308/414/2007. Prvá splátka
istiny a úrokov sa začala uhrádzať pravidelne mesačne / podľa zmluvy / od
15.09.2007 v mesačných splátkach 2 008,60 EUR.
Zostatok nesplatenej istiny úveru zo ŠFRB na 20 b.j. I.etapu č.248 predstavuje
ku dňu 31.12.2020 čiastku 168 144,49 EUR.
Popis zabezpečenia - ručenie vlastnou bytovkou.
Zostatok nesplatenej istiny úveru zo ŠFRB na 20 b.j. II.etapu a TV č.247, poskytnutý
obci v 05/2007 predstavuje ku dňu 31.12.2020 čiastku 372 331,33 EUR.
Splátky istín a úrokov z úverov sa realizujú v pravidelných mesačných splátkach.
Popis zabezpečenia - ručenie vlastnou bytovkou.
Dátum

Ćíslo

Meno a adresa

veriteľa a
dodávateľa
2003 308/2357/200 ŠFRB-I.etapa č.248
1
nájom.bytyč.248I.etapa

vzniku

zmluvy

2007 308/414/2007 ŠFRB-II.etapa
č.247
nájom.byty č.247II.etapa

Splatnosť
úveru

rok

Pôvodná Zostatok istiny Aktuáln
výška
k 31.12.2020
a
poskytnutéh
úroková
o úveru
sadzba
v%
v€
v€

2032

298 081,39

1168 144,49

4,40

2037

624 477,20

372 331,33

1,00

Spolu

Forma
ručenia

Blankozmenkavystavenie
bankovej záruky
v prospech
ŠFRB
Blankozmenkavystavenie
bankovej záruky
v prospech
ŠFRB

540 475,82

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
-

Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy- od obcí na stavebný poriadok
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Obec

Obec
Zubák-grant
stavebný poriadok
Obec Horovce-grant
stavebný poriadok

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

-

1 243,07

1 243,07

0

-

1 279,13

1 279,13

0
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Obec Kvašov-grant
stavebný poriadok

-

989,04

989,04

0

Obec Horná Breznicagrant -stavebný poriadok

739,52

739,52

0

Obec Dolná Breznicagrant -stavebný poriadok

1 432,16

1 432,16

0

Obec Lednica-grant
stavebný poriadok

1 402,40

1 402,40

0

7 085,32

7 085,32

0

Spolu

-

Na výkon stavebného poriadku na úseku PK sú uzatvorené zmluvy o spolupráci
s jednotlivými obcami / Obec Lednica, Zubák, Horná Breznica, Dolná Breznica, Horovce,
Kvašov /. Celkové zúčtovanie výdavkov za výkon stavebného poriadku, vrátane všetkých
obcí, obec Lednické Rovne vykonáva v nasledujúcom roku v II.Q, na základe vystavených
odberateľských faktúr.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom TSK
TSK Trenčín

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Spolu bežné
f)

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

0

Finančné usporiadanie voči rozpočtom NOC BA
NOC Bratislava

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

-4-

0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa
k plneniu programového rozpočtu obce Lednické Rovne
Príloha č.2 Záverečného účtu.

Prílohy: Príloha č. 1- Plnenie rozpočtu obce Lednické Rovne-finančný
Príloha č. 2- Plnenie rozpočtu obce Lednické Rovne-programový
38

13. Návrh uznesenia:
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2020.
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Lednické Rovne
celoročné hospodárenie bez výhrad.

a

 Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie
prebytku rozpočtového
hospodárenia / upraveného bežného a kapitálového rozpočtu / za rok 2020,
zisteného 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, na:


skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 37 804,10 EUR,



a následne tento rezervný fond vo výške 37 804,10 EUR, bude na základe
rozhodnutia obecného zastupiteľstva, po schválení Záverečného účtu obce
Lednické Rovne za rok 2020, použitý na kapitálové výdavky rozpočtu obce
Lednické Rovne v roku 2020, rozpočtovým opatrením č.2/2021, zo dňa 30.06.2021,
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