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Záverečný účet Obce Nižná Olšava za rok 2020 obsahuje: 

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020 

4. Bilanciu aktív a pasív 

Návrh Záverečného účtu za rok 2020 v obci obvyklým spôsobom zverejnený  

19.04.2021 

 

Záverečný účet obce za rok 2020 schválený Obecným zastupiteľstvom  v Nižnej 

Olšave dňa ..................... č. .................................. 

 

Schválený Záverečný účet za rok 2020 v obci obvyklým spôsobom zverejnený 

dňa ............................. (na dobu 15 dní). 

 

Záverečný účet obce Nižná Olšava za rok 2020 

 

1.Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 

     Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec 

v roku 2020 zostavila rozpočet podľa ustanovenia §10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z.z. 

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

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený vyrovnaný. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. 

Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.12.2019 

Uznesením č. IX/2019/13 

Zmeny rozpočtu: 

- prvá zmena schválená dňa 20.02.2020 uznesením č. X/2020/07 

- druhá zmena schválená dňa 10.05.2020 uznesením č. XI/2020/07 

- tretia zmena schválená dňa 29.09.2020 uznesením č. VIII/2020/10 

- štvrtá zmena schválená dňa 12.12.2020 uznesením č. XIV/2020/9 



 

Rozpočet obce schválený a upravený v Euro: 

 

Bežné príjmy 332.162,-  

Bežné výdavky  310.162,- 

 

Kapitálové príjmy 10.000,-  

Kapitálové výdavky  46.486,- 

 

Finančné operácie - príjmové 36.486,-  

Finančné operácie - výdavkové  22.000,- 

 

Príjmy rozpočtu celkom: 378.648,-  

Výdavky rozpočtu celkom:  378.648,- 

 

 

 

Plnenie (čerpanie) rozpočtu v Euro: 

 

Bežné príjmy  423.630,24  

Bežné výdavky  322.459,22 

 

Kapitálové príjmy 0,-  

Kapitálové výdavky  58.782,58 

  

Finančné operácie - príjmové 16.493,45  

Finančné operácie - výdavkové  36.985,44 

 

 

Plnenie príjmovej časti rozpočtu 

celkom: 

 

  440.123,69   

               /116,24% 

 

 

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu 

celkom: 

 

 

       

       418.227,24 

               /110,45 % 

 



 

Sumarizácia: 

Bežné príjmy 423.630,24 

Bežné výdavky 322.459,22 

Celková suma (rozdiel bežné príjmy – bežné 

výdavky) 

+ 101.171,02 

Kapitálové príjmy 0,- 

Kapitálové výdavky 58.782,58 

Finančné operácie – príjmové 16.493,45,- 

Finančné operácie – výdavkové 36.985,44 

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia + 21.896,45 

 

Vylúčenie (nevyčerpané dotácie) 3.069,78 

Výsledok rozpočtového hospodárenia po vylúčení  +18.826,67 

 

2. Rozbor príjmov za rok 2020 v Euro: 

Rozpočet na rok 2020                    Skutočnosť k 31.12.2020             Plnenie  príjmov v % 

             378.648,-                                        440.123,69                                   116,24 

l. Bežné príjmy – daňové príjmy: 

Rozpočet na rok 2020           Skutočnosť k 31.12.2020     Plnenie daňových príjmov  v % 

           165.250,-                                           171.490,82                         126,35  

a)Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve zo ŠR   

z predpokladanej naplánovanej finančnej čiastky 157.000,- EUR z výnosu dane z príjmov FO 

boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 161.135,38 EUR,  

čo predstavuje plnenie na  102,63 %. 

 

b)Daň z nehnuteľnosti 

Z rozpočtovaných 6.030,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 7.618,86 EUR,  

čo je  126,35 % plnenie.  

Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 5.416,38 EUR, dane zo stavieb vo výške 2.178,40 

EUR.  

Obec eviduje pohľadávky k dani z pozemkov FO v sume 11,93  EUR, k dani z pozemkov PO 

51,32  Eur, k dani zo stavieb FO v sume 15,40 EUR, pohľadávky k dani za bytov 7,- Eur.  

Pohľadávky za nájomné byty obec evidovala v čiastke 9.269,15 Eur. 

 

c)Daň za psa 

Z rozpočtovaných  150,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 176,- Eur,    

čo je 117,33 % plnenie. K 31.12.2020 obec neeviduje pohľadávky na poplatkoch za psa.  

 

 



d)Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Z rozpočtovaných 2.070,- Eur bol skutočný príjem za odpad k 31.12.2019 vo výške 2.560,58 

Eur, čo je 123,70 % plnenie. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad v celkovej výške 172,58  Eur.  

Dlžníkom na nedoplatkoch boli doručené výzvy a obec pokračuje vo vymáhaní pohľadávok. 

 

 

2/ Bežné príjmy – nedaňové príjmy: 

Rozpočet na rok 2020          Skutočnosť k 31.12.2020     Plnenie nedaňových príjmov v % 

              25.500,-                             27.247,04                                   106,85 

Z toho: 

a)Príjmy z vlastníctva majetku 

 Rozpočet na rok 2020                        Skutočnosť k 31.12.2020                  Plnenie v % 

           18.200,-                                                    22.561,64                                 123,97 

b)Bežné príjmy-ostatné príjmy: 

Rozpočet na rok 2020                          Skutočnosť 31.12.2019                   Plnenie v % 

              7.300,-                                                    4.685,40                                 64,18 

Z rozpočtovaných 25.500,- Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 27.247,04 Eur, čo 

je 106,85 % plnenie. Ide o príjmy z prenájmu budov a priestorov obce, pozemkov, príjmy 

z pohrebného, z poistného plnenia, od zamestnancov, cintorínske, rozhlasové a správne 

poplatky a iné príjmy. 

Obec prijala nasledovné dotácie: 

P.č. Poskytovateľ dotácie  Suma v Eur Účel 

1. Ministerstvo vnútra 2.2.407,58 

1.390,43 

1.809,54 

Na matričnú činnosť 

Na refundáciu volieb 

Na testovanie Covid 19 

2. Okresný úrad v sídle kraja Prešov  81.838,- Normatívne a nenormatívne 

príspevky – ZŠ, MŠ, na 

učebnice, škola v prírode, 

soc. znevyhodnené detí, 

vzdelávacie poukazy, asistent 

učiteľa 

3. ÚPSVaR Stropkov 4.788,60 Na stravu, školské potreby 

4. ÚPSVaR Stropkov 419,78 

5.658,12 

 

 

 

16.861,29 

Na dobrovoľnícku činnosť 

Príspevok na projekt podpora 

rozvoja miestnej 

a regionálnej zamestnanosti – 

50J 

Príspevok na projekt – Cesta 

na trh práce 3- §54 

5. Ministerstvo vnútra  41,51 Na životné prostredie 

6. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 10.596,11 Terénna sociálna práca 



rodiny 

7. Ministerstvo školstva 6.947,20 Pedagogický asistent 

8. Fond na podporu umenia 1.500,- Na folklórny festival 

9. Ministerstvo vnútra 162,21 Na evidenciu obyvateľstva 

10. Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1.400,- Dobrovoľná PO 

11. Prešovský samosprávny kraj 1.000,- VydanieMonografie - pre-

chádzky dejinami N. Olšavy 

12. Štatistický úrad SR 1.148,- Na sčítanie domov 

 Dotácie celkom: 137.968,37  

       

 

Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

Dotácie 

Z rozpočtovaných       124.412,-  Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 137.968,37 

Eur, čo predstavuje 110,91 %. Jedná sa o dotáciu poskytnutú Ministerstvom vnútra na 

matričnú činnosť, refundáciu volieb a dotáciou na plošné testovanie Covid 19, Okresným 

úradom v sídle kraja Prešov na zabezpečenie činnosti školských a predškolských zariadení, na 

financovanie normatívnych a nenormatívnych výdavkov a výdavkov na soc. znevýhodnené 

detí, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na financovanie stravy, školských potrieb pre 

detí a hmotnej núdzi, na financovanie bežných výdavkov, na financovanie výdavkov na 

aktivačné práce, výdavky  príspevku na  podporu rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti. Účelová dotácia poskytnutá Ministerstvom vnútra na registráciu obyvateľstva, 

Ministerstvom dopravy na stavebný poriadok, cestnú dopravu, Okresným úradom, Odborom 

starostlivosti o životné prostredie na výrub drevín, ochranu vôd a prieskum územia, 

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny na terénnu sociálnu prácu a dotácia 

Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na podporu miestneho dobrovoľného požiarnického 

zboru. Na vydanie Monografie – prechádzky dejinami  Nižnej Olšavy bola poskytnutá dotácia 

z PSK a dotácie na sčítanie domov bola poskytnutá zo ŠÚ SR. 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020 v EUR: 

Rozpočet na rok 2020                                 Skutočnosť k 31.12.2020                  Plnenie v % 

              378.648,-                                                 418.227,24                                    110,45 

 

1/ Bežné výdavky:     

 

Rozpočet na rok 2020                                 Skutočnosť k 31.12.2020                  Plnenie v % 

              310.162-                                                   322.459,22,-                                  103,96 

 

2/Kapitálové výdavky: 

 

Rozpočet na rok 2020                                 Skutočnosť k 31.12.2020                  Plnenie v % 

                  46.486,-                                                   58.782,58                                   126,45 

Kapitálové výdavky 2020  

Rekonštrukcia kultúrno-športové centrum  48.535,63 

Lávka cez obecný potok  10.246,95 

S P O L U : 58.782,58 

 



4.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v EUR 

Dlhodobý nehmotný majetok /013-softvérové vybavenie/ 

 Stav k 1.1.2020 Prírastky  Úbytky  Stav k 31.12.2020 

Obstarávacia cena 1.786,56   1.786,56 

Oprávky (odpisy)     

Zostatková cena    1.786,56 

 

 

Dlhodobý hmotný majetok /021 - Stavby/ 

 Stav k 1.1.2020 Prírastky  Úbytky  Stav k 31.12.2020 

Obstarávacia cena 1.446.851,73 218.718,63 340,- 1.665.230,36 

Oprávky(odpisy)    42.731,66 

Zostatková cena    1.622.498,70 

 

 

Dlhodobý hmotný majetok /022-samostatné hnuteľné veci/ 

 Stav k 1.1.2020 Prírastky  Úbytky  Stav k 31.12.2020 

Obstarávacia cena 15.814,68   15.814,68 

Oprávky(odpisy)     

Zostatková cena    15.814,68 

 

     Dopravné prostriedky /023/ 

 Stav k 1.1.2020 Prírastky  Úbytky  Stav k 31.12.2020 

Obstarávacia cena 7.703,42   7.703,42 

Oprávky(odpisy)     

Zostatková cena    7.703,42 

 

 

Majetok na účte /031 pozemky/ 

 Stav k 1.1.2020 Prírastky  Úbytky  Stav k 31.12.2020 

Obstarávacia cena 75.319,28   75.319,28 

Oprávky(odpisy)     

Zostatková cena                   75.319,28 

 

 

 

 



Majetok v obstaraní /042/ - pred zaradením do majetku obce 

 041 042 043 

Stav k 1.1.2020  149.745,44  

Prírastky-Obstaranie – 

Altánok - ihrisko 
 1.093,20  

Prírastky –Rekonštrukcia 

Kultúrno-šport.centrum 
 64.247,23  

Prírastky – Lávka cez 

obecný potok 
 10.246,95  

Úbytok-Zaradenie – 

Altánok - ihrisko 
 -1.093,20  

Úbytok – Zaradenie 

Rekonštrukcia Kultúrno-

športové centrum 

 -64.247,23  

Úbytok – Zaradenie 

Lávka cez obecný potok 
 -10.246,95  

Úbytok – zaradenie 

Zvýšovanie energ.účinn. 

budový škôl 

 -102.665,35  

Úbytok – zaradenie- 

Rekonštrukcia cintorína 
 -40.465,90  

Stav k 31.12.2020  6.614,19  

Zostatok dlhodobého majetku v obstaraní /042/  k 31.12.2020: 

MČOV                                                                                5.414,19 

Výškopisné a polohopisné  zameranie potokoa                  1.200,- 

 

a/Finančný majetok obce: 

Účet Suma v Eur 

211 - pokladnica 770,58 

261 – peniaze na ceste 0,- 

221 – Základný bežný účet z toho:  

VÚB, a.s. č.ú.: SK24 0200 0000 0000 1872 0612-bežný účet 12.512,23 

VÚB, a.s. č.ú.: SK25 0200 0000 0016 2297 8956-dotačný účet-

decentralizačný 

64,52 

VÚB, a.s. č.ú.: SK28 0200 0000 0016 5876 6955-potravinový účet 146,13 

VÚB, a.s. č.ú.: SK65 0200 0000 0017 0338 7453-účet SFondu 1.427,10 

VÚB, a.s. č.ú.: SK08 0200 0000 0015 9027 4451-matričný účet 73,19 

Prima banka č.u.: SK68 5600 0000 0036 1139 8007 – NF – grantový 

účet dotačný 

3.878,67 

Prima banka č.u.: SK82 5600 0000 0036 1139 6300 – TSP  100,- 

Prima banka č.u.: SK68 5600 0000 0036 1139 7004 – 11 BJ 4.016,23  

Prima banka  č.ú: SK85 5600 0000 0036 1139 1008 – Pedag. asistent 50,- 

Finančný majetok na účtoch obce: 22.268,07 

Finančný majetok  c e l k o m : 23.038,65 

 



b/pohľadávky 

Účet Suma v Eur 

311 - Odberatelia 0,- 

315 – pohľadávky za nájomné byty, obytné bunky, soc.výpomoc 8.403,14 

318 – pohľadávky za nájomné byty – fondy, TKO,ost.pohľadávky 1.108,83 

319 – pohľadávky z daňových príjmov 85,89 

 

c/krátkodobé záväzky 

Účet Suma v Eur 

321 – dodávatelia 136,99 

325 – ostatné záväzky 0,- 

331 – zamestnanci 0,- 

336 – zúčtovanie s inštitúciami soczabezpečenia a zdrav.poisťovni 0,- 

342 – ostatné priame dane 0,- 

379 – iné záväzky 0,- 

S p o l u: 136,99 

c/záväzky zo sociálneho fondu a ostatné dlhodobé záväzky 

Účet Suma v Eur 

472 – zostatok  na účte zo sociálneho fondu 980,46 

Spolu: 980,46 

Účtovný výsledok ako rozdiel výnosov a nákladov v účtovnej závierke za rok 2020 bol vo 

výške 9.903,66 Eur. 

Celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje bez výhrad. 

 

 

                                                                                          Ing. Igor Madzin 

                                                                                             Starosta obce 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


