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Hospodárenie Obce Lokca za rok 2020

1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec v roku 2019 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 2019 bol zostavený ako
prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako
schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2019 uznesením č.7/2019
Bol zmenený uznesením Obecného zastupiteľstva:
- prvá zmena schválená OZ dňa 14.2.2020
- druhá zmena schválená OZ dňa 22.5.2020
- tretia zmena schválená OZ dňa 14.8.2020
- štvrtá zmena schválená OZ dňa 9.10.2020
- piata zmena schválená OZ dňa 11.12.2020
Bol zmenený aj rozpočtovými opatreniami starostom obce v zmysle Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Lokca.
Rozpočet obce k 31. 12. 2020 na eurá

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjekt.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet
rozdiel
príjmov
a výdavkov obce za rok 2020

25.6.2021

Rozpočet
po zmenách

2 526 281,00

2 668 716,70

1 910 378,00
157 500,00
297 403,00
161 000,00
2 269 077,40

2 052 103,00
159 934,00
349 340,70
107 339,00
2 413 828,10

466 537,40
512 500,00
10 250,00
1 279 790,00
257 203,60,00

511 306,40
584 274,70
10 250,00
1 307 997,00
254 888,60
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v € na dve desatinné miesta
Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2 668 716,70

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

2 644 641,44

99,09

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 055 196,12

103,56

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 018 896,00

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 930 466,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 964 178,49 €, čo predstavuje plnenie na
103,62 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 37 980,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 40 274,87 €, čo je
106,04 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 22 095,98 €, dane zo stavieb boli
v sume 17 660,22 € a dane z bytov v sume 518,67 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených
40 182,59 €, za nedoplatky z minulých rokov 92,28 €. K 31. 12. 2020 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 825,47 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 950,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 890,20 €.
d) Daň za ubytovanie
Za rozpočtový rok bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 80,00 €.
e) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 1 500,00€ bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 223,30 €.
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 48 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 49 549,26 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
92 601,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

101 237,81

109,83

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 77 851,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 76 768,20 €, čo je
98,61 % plnenie. Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 76 743,20 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 14 750,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 24 469,61 €, čo je
165,90 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z úrokov z účtov, z lotérií, z pokút, zo znečisťovania
ovzdušia a správne poplatky.
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
940 606,00
940 504,33
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Poskytovateľ dotácie
OÚ Žilina, odbor školstva
MV SR Bratislava
OÚ pre cestnú dopravu
MDVRR SR Bratislava
MV SR Bratislava
OÚ Žilina, odbor školstva
OÚ Žilina, odbor školstva
OÚ Žilina, odbor školstva
OÚ ŽP Žilina
MPSVR Bratislava
OÚ Žilina, odbor školstva
OÚ Žilina, odbor školstva
MV SR Bratislava
Štatistický úrad SR
Environmentálny fond
MV SR Bratislava
OÚ Žilina, odbor školstva
DPO SR, Bratislava
OÚ Žilina, odbor školstva
OÚ Žilina, odbor školstva
OÚ Žilina, odbor školstva
OÚ Žilina, odbor školstva
MŽP SR Bratislava
MV SR Bratislava
Fond na podporu umenia

% plnenia
100,00

Účel
Školstvo
Matrika
Cestná doprava
Stavebný úrad
Na register obyvateľov
Asistent učiteľa
MŠ 5 ročné deti
Školské potreby
Na životné prostredie
Na stravu v hmotnej núdzi
Na dopravu
Na vzdelávacie poukazy
Voľby do NR SR
Sčítanie domov, bytov
Za vytriedenie odpadov
Na register adries
Na učebnice
Pre DHZ Lokca
Na lyžiarsky kurz
Na školu v prírode
SZP
Odchodné
Manažment
Mimoriadna udalosť– COVID 19
Knihy do knižnice

784 171,00
5 629,44
102,56
3 465,80
783,42
24 384,00
4 409,00
132,80
225,53
52 035,60
5 608,00
10 675,00
1 765,30
3 736,00
1 414,60
38,80
8 044,00
3 000,00
6 888,55
1 505,00
600,00
3 256,00
11 356,22
5 277,71
2 000,00
935 226,62

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
Účel
Suma v EUR
MV SR Bratislava
Mimoriadna udalosť – COVID 19
5 277,71
4) Kapitálové príjmy :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
159 934,00
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Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

151 857,15

92,26
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a) Príjem z predaja pozemkov :
Z rozpočtovaných 2 044,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 043,76 €, čo
predstavuje 99,99 % plnenie.
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 157 890,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 149 813,39 €, čo
predstavuje 94,88 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma
v EUR
146 423,39

MPRV SR Bratislava
Environmentálny fond

3 390,00

Účel
Zlepšenie kľúčových kompetencií
ZŠ v Lokci
Kontajner

5) Príjmové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

349 340,70

304 071,33

87,04

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 349 340,70 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 304 071,33 EUR, čo predstavuje 87,04 % plnenie.
V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív
na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku
2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 53 000,00 EUR schválená obecným
zastupiteľstva dňa 9.10.2020 uznesením č. 116/2020.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 27/2020 zo dňa 22.5.2020 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 296 340,70 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 165 047,56 €.
V roku 2020 boli ďalej použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume
43 603,86 €
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 875,84 €
- nevyčerpané prostriedky na obstaranie zmien a doplnkov ÚP
5 100,00 €
- prijaté finančné zábezpeky
35 500,00 €
- poplatky za služby JPÚ
942,07 €
- poplatky IOM
2,00 €
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné príjmy :
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
107 339,00
91 774,70

% plnenia
85,50

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
- 2 781,85 € nájomné ZŠ
25.6.2021
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- 33 497,28 € poplatky MŠ, ŠKD, réžia ŠJ, poškodené učebnice
- 13,19 € úroky
- 152,75 € dobropisy, vratky
- 279,05 € dary
- 26 296,43 € projekty ,asistent učiteľa MŠ, dobrovoľná prax
- 19 012,63 € poplatky za stravné
- 9 741,52 € projekt Asistent učiteľa ZŠ

Kapitálové príjmy :
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2019 po poslednej zmene
0
0
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
0,00 €
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v € na dve desatinné miesta
Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2 413 828,10
1) Bežné výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
511 306,40

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

2 162 217,20

89,57

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

442 872,02

86,62

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet
211 761,60
56 314,00
116 387,00
18 754,73
8 000,00
76 549,07
0
6 700,00
16 840,00
511 306,40

Skutočnosť
194 734,95
50 719,76
90 735,31
19 377,51
5 053,87
71 907,16
0
5 758,74
4 584,72
442 872,02

% plnenia
91,96
90,07
77,96
103,32
63,17
93,94
0
85,95
27,23
86,62

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 173 344,84 € bolo skutočné čerpané k 31.12.2020 v sume 155 147,41 €, čo
je 89,50 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, stavebného
úradu, aktivačných pracovníkov, opatrovateľskej služby, pracovníkov vykonávajúcich údržbu
a opravy majetku obce.
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b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 64 340,64 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 56 167,54 €, čo je
87,30 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 230 707,73 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 190 785,94 €, čo
je 82,70 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 36 838,19 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 35 533,13 €,
čo predstavuje 96,46 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 6 075,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 5 238,- €,
čo predstavuje 86,22 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
584 274,70
v tom :

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

435 036,52

74,46

Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

rozpočet
7 000,00
316 384,70
3 390,00
50 000,00
38 000,00
3 500,00
3 000,00
163 000,00
0
0
584 274,70

skutočnosť
0
199 505,56
6 342,00
33 080,38
32 690,30
7 131,20
0
156 287,08
0
0
435 036,52

% plnenia
0
63,06
187,08
66,16
86,03
203,75
95,88
0
74,46

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výdavky verejnej správy
V r. 2020 neboli žiadne významné investičné akcie.
b) Ekonomická oblasť - cestná doprava
Ide o nasledovné významné investičné akcie :
- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v sume 199 505,56 €,
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c) Ochrana životného prostredia
Ide o nasledovné významné investičné akcie :
- kontajner pre nosič v sume 3 390,00 €,
- kamerový systém v sume 2 952,00 €,
d) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania
Ide o nasledovné významné investičné akcie :
- rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia v sume 19 748,80 €,
- rozšírenie verejného vodovodu v sume 8 231,58 €,
- zmeny a doplnky územného plánu v sume 5 100,00 €
e) Zdravotníctvo
Ide o nasledovné významné investičné akcie :
- prestavby hygienických zariadení v sume 32 690,30 €,
f) Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Ide o nasledovné významné investičné akcie:
- trúbka DH Kýčera v sume 1 720,00 €
- chladiace zariadenia a kufrík do DS v sume 5 411,20 €
g) Vzdelávanie – materská škola
- V r. 2020 neboli žiadne významné investičné akcie.
h) Vzdelávanie – základná škola
Ide o nasledovné významné investičné akcie :
- učebne v sume 156 287,08 €
i) Vzdelávanie – školské stravovanie
V r. 2020 neboli žiadne významné investičné akcie.
j) Sociálne zabezpečenie
V r. 2020 neboli žiadne významné investičné akcie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31. 12. 2020
10 250,00
15 752,16

% plnenia

Z rozpočtovaných 10 250,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2020 v sume 10 250,16 €, a vrátené finančné zábezpeky v sume 5 500,00 €, na ktoré
sa nezostavuje rozpočet a vrátené správne poplatky IOMO v sume 2,00 €.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 307 997,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 268 556,50

96,98

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 307 997,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 1 268 556,50 €, čo predstavuje 96,98 % čerpanie.

25.6.2021

9

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
863 645,81 €
Materská škola
196 564,36 €
Školský klub
35 794,07 €
Školská jedáleň
122 604,93 €
ŠJ – stravovanie dotácia
29 782,80 €
ŠJ – od stravníkov
20 164,53 €
Konečný zostatok 14 269,49 € bol odvedený na obec 31.12.2020 a bol použitý na úhradu prevádzkových
nákladov v 1. štvrťroku 2021. Do rozpočtovaných príjmov a výdavkov sú započítané príjmy a výdavky na
stravovaciu činnosť.

Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
0
0
.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 0,00 €

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
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Skutočnosť k 31. 12. 2020

2 188 712,96
2 096 938,26
91 774,70

1 711 428,52
442 872,02
1 268 556,50

477 284,44
151 857,15
151 857,15
0

435 036,52
435 036,52
0

-283 179,37

194 105,07
96 891,09
97 213,98
304 071,33
15 752,16
288 319,17
2 644 641,44
2 162 217,20
482 424,24
96 891,09
385 533,15
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Použitie prebytku hospodárenia za rok 2020
Prebytok rozpočtu v sume 194 105,07 € 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.
Zostatok finančných operácií bol v roku 2020 vo výške 288 319,17 €, navrhujeme použiť
na tvorbu rezervného fondu.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 53 813,14 €,
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 2 575,37 €,
c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených finančných prostriedkov od Stanislava
Papajíka na obstaranie Zmien a doplnkov ÚP v sume 1 400,- €
d) nevyčerpané prostriedky poskytnuté na finančné zábezpeky v sume 30 000,00 € ktoré
je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
e) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od Fondu na podporu umenia
podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume
2 000,00 €,
f) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od Štatistického úradu SR
podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume
3 736,00 €,
g) prostriedky z účelovo určených finančných prostriedkov na jednoduché pozemkové
úpravy v sume 3 366,58 €
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za r. 2020
vo výške 385 533,15 €.
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov za rok 2020
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
analytickom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1. 1. 2020

0,00

Prírastky - z prebytku hospodárenia

25.6.2021

296 340,70
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Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie obecného zastupiteľstva č. 27/2020 zo dňa
22.5.2020 na výstavbu MK, rozšírenie vodovodu

MK
Vodovod
VO

141 769,56
3 529,20
19 748,80

a verejného osvetlenia

KZ k 31. 12. 2020

131 293,14

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1. 1. 2020
Prírastky - povinný prídel -

Suma v €
578,93

1,5 %

2 025,36

Úbytky - závodné stravovanie
- ostatné úbytky
KZ k 31. 12. 2020

2 144,70
459,59

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010
Z.z. v z.n.p.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1. 1. 2020
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu - bytovka s. č. 244
- na opravu - bytovka s. č. 274
KZ k 31. 12. 2020

Suma v EUR
16 093,37
2 575,37

836,24
39,60
17 792,90

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2020 v € na dve desatinné miesta
AKTÍVA
Názov

ZS k 1. 1. 2020

KZ k 31. 12. 2020

Majetok spolu

6 746 422,19

7 413 307,98

Neobežný majetok spolu

5 380 241,80

5 807 728,44

7 690,54

10 745,54

Dlhodobý hmotný majetok

5 075 500,87

5 499 932,51

Dlhodobý finančný majetok

297 050,39

297 050,39

1 361 583,84

1 601 108,13

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu

25.6.2021
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z toho :
Zásoby

1 968,87

2 928,91

982 667,05

961 920,05

0

0

5 073,13

10 231,25

371 874,79

626 027,92

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

4 596,55

4 471,41

ZS k 1. 1. 2020

KZ k 31. 12. 2020

Vlastné imanie a záväzky spolu

6 746 422,19

7 413 307,98

Vlastné imanie

4 866 404,53

5 404 618,44

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

4 866 404,53

5 404 618,44

255 887,58

333 286,99

900,00

900,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

30 428,21

43 348,71

Dlhodobé záväzky

184 901,00

174 230,15

Krátkodobé záväzky

39 658,37

61 808,13

0

53 000,00

1 624 130,08

1 675 402,55

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
PASÍVA
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia
(účet 428- nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov + výsledok hospodárenia za bežné
účtovné obdobie)

Záväzky
z toho :
Rezervy

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave záväzkov k 31. 12. 2020
Obec k 31. 12. 2020 eviduje tieto dlhodobé záväzky:
- sociálny fond
459,59 €

25.6.2021
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Obec uzatvorila v r. 2001 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky zo ŠFRB . Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2032, splátky úveru budú mesačné a splátky úrokov
mesačné, spolu v celkovej mesačnej výške 821,32 EUR.
Obec uzatvorila v roku 2008 Zmluvu o úvere zo ŠFRB na nadstavbu zdravotného strediska
4-b.j. Lokca 274. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2038, splátky úveru budú mesačné
a splátky úrokov mesačné, spolu v celkovej mesačnej výške 469,36 EUR.

P.
č.
1.
2.

Výška prijatého
úveru
145 920
164 011

Výška
úroku
1%
4,4 %

Zabezpečenie
úveru
Byty s. č. 274
Byty s. č. 244

Zostatok
Splatnosť
k 31.12.2020
r. 2038
91 270,49
r. 2032
93 051,58

Obec k 31. 12. 2020 eviduje tieto krátkodobé záväzky:
- voči dodávateľom
7 759,36 €
- prijaté preddavky
9 143,85 €
- prijaté fin. zábezpeky
30 000,00 €
- ŠFRB krátkodobé
10 551,51 €
- ERASMUS ZŠ
4 353,41 €
Na prijatých preddavkoch eviduje obec záväzky z nevyúčtovaných záloh za bytové
a nebytové priestory, za služby spojené s nájmom, ktoré budú vyúčtované v r. 2021. Prijaté
fin. zábezpeky budú vrátené v r. 2021, splátky úveru zo ŠFRB budú splatené v roku 2021,
prostriedky ERASMUS budú použité v roku 2021.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

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

25.6.2021

Suma v EUR

1 986 328,17
98 181,79
2 084 509,96
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- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
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

184 322,07

184 322,07
184 322,07

184 322,07
0

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

0

2 084 509,96

%

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- ......
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
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

1 986,28,17
98 181,79
2 084 509,96
821 640,06
13 473,03

835 113,09
1 249 396,87

10 250,16

5 238,00

15 488,16

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

15 488,16

1 249 396,87

1,24 %

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

25.6.2021
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií k 31. 12. 2020
Obec zrušila príspevkovú organizáciu k 1. 1. 2009
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. za rok 2020
Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2008 o podmienkach poskytovania
dotácie z rozpočtu obce o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom
na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.
Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou
ochorenia COVID-19.
Žiadateľ dotácie
Suma
Suma skutočne
Rozdiel
Účelové určenie dotácie : uviesť
poskytnutých
použitých
(stĺ.2 - stĺ.3 )
- bežné výdavky
finančných
finančných
- kapitálové výdavky
prostriedkov
prostriedkov
-1-2-3-4OŠK (Obecný športový klub) – bežné
6 000,00
4 167,33
1 845,36
výdavky
FS Lokčan – bežné výdavky

825,00

825,00

0

Spišská katolícka charita - bežné výdavky

534,72

534,72

0

2 000,00

2 000,00

0

Benefičný koncert - bežné výdavky

240,00

240,00

0

Páračky-bežné výdavky

250,00

250,00

0

FS Sýkorečka – fašiangy

250,00

250,00

0

Priatelia obce Lokca, n. o. – bežné výdavky

K 31. 12. 2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č.
4/2008 o dotáciách.
10. Podnikateľská činnosť k 31. 12. 2020
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP – A/2009/00870-4
Predmetom podnikania je: - Prípravné práce k realizácii stavby
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP – A/2009/00870-5
Predmetom podnikania je: - Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP – A/2009/00870-6
Predmetom podnikania je: - Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a
interiérov
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP – A/2009/00870-7
Predmetom podnikania je: - Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou
hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP – A/2009/00870-3
Predmetom podnikania je: - Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným
odpadom

25.6.2021
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Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP – A/2009/00870-2
Predmetom podnikania je: - Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Obec podniká na základe koncesnej listiny č. OŽP – A/2009/03465-2
Predmetom je: - Vnútroštátna nákladná cestná doprava
V roku 2020 dosiahla:
Celkové náklady
76,00 €
Celkové výnosy
76,00 €
Hospodársky výsledok - zisk
0,00 €
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na analytickom účte.
11. Finančné usporiadanie vzťahov k 31. 12. 2020 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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým
organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Rozdiel – vrátenie
organizácia
finančných
použitých
prostriedkov
finančných
prostriedkov
MŠ
163 890,80
160 439,28
3 451,52
ŠJ
101 498,100 655,31
842,69
ŠKD
33 557,80
32 292,07
1 265,73
ZŠ - vlastné, dotácia
7 085,85
7 076,44
9,41
MŠ - vlastné
7 376,49
5 569,49
1 807,ŠJ - vlastné
21 949,62
21 949,62
0
ŠKD - vlastné
4 362,3 502,860,ŠJ – strava
20 164,53
20 164,53
0

-

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Rozpočtová
organizácia

ZŠ – normatívne
25.6.2021

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
800 593,45

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
786 323,96

Rozdiel – vrátenie

14 269,49
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ZŠ - nenormatívne
ZŠ – stravné
ZŠ - školské potreby
ZŠ - projekt AU
MŠ - 5 ročné deti MŠ
MŠ – Úrad práce

65 914,96
52 035,60
132,80
9 741,52
4 409,26 146,59

60 371,09
29 782,80
132,80
9 741,52
4 409,26 146,59

5 543,87
22 252,80
0
0
0
0

a. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým
organizáciám:
Obec zrušila príspevkovú organizáciu k 1. 1. 2009
a. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám :
Obec nezaložila žiadnu právnickú osobu.
b. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
P.
č.

Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutýc
h
finančných
prostriedkov

Suma
Rozdiel
skutočne
(stĺ.3 použitých
stĺ.4 )
finančných
prostriedkov
-4-5-

1.

OÚ Žilina, odbor školstva

ZŠ prenesené kompetencie

-3784 171,-

2.

MPSVR Bratislava

Strava v hmotnej núdzi

52 035,60

29 782,80

22 252,80

3.

MPSVR Bratislava

Školské potreby

132,80

132,80

0

4.

OÚ Žilina, odbor školstva

Dopravné

5 608,00

4 517,58

1 090,42

5.

OÚ Žilina, odbor školstva

Učebnice

8 044,-

8 044,-

0

6.

OÚ Žilina, odbor školstva

Vzdelávacie poukazy

10 675,-

10 675,-

0

7.

OÚ Žilina, odbor školstva

Dotácia na MŠ

4 409,-

4 409,-

0

8.

OÚ Žilina, odbor školstva

Dotácia na lyžiarsky kurz

6 888,55

6 888,55

0

9.

OÚ Žilina, odbor školstva

Dotácia na školu v prírode

1 505,-

1 505,-

0

10.

OÚ Žilina, odbor školstva

Asistent učiteľa

24 384,-

24 384,-

0

11.

OU Žilina, odbor školstva

Odchodné

3 256,-

3 256,-

0

12.

MV SR Bratislava

Voľby do NR SR

1 948,28

1 765,30

182,98

13.

MŽP SR Bratislava

Manažment

11 356,22

11 356,22

0

14.

MV SR Bratislava

Matrika

5 629,44

5 629,44

0

15.

MDVRR Bratislava

Stavebný úrad

3 465,80

3 465,80

0

16.

OÚ pre cestnú dopravu Žilina

Cestné hospodárstvo

102,56

102,56

0

17.

OÚ ŽP Žilina

Životné prostredie

225,53

225,53

0

25.6.2021
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18.

MV SR Bratislava

REGOB

783,42

783,42

0

19.

MV SR Bratislava

Register adries

38,80

38,80

0

20.

OÚ Žilina, odbor školstva

Deti zo SZP

600,-

600,-

0

21.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Vybavenie pre DHZ

3 000,00

3 000,00

0

22.

Fond na podporu umenia

Knihy do knižnice

2 000

0

2 000,-

23.

Štatistický úrad SR

Sčítanie obyvateľov

3 736,-

0

3 736,-

24.

MV SR Bratislava

Mimoriadna udalosť –
COVID 19

5 277,71

5 277,71

0

25.

Environmentálny fond

Kontajnery

1 414,60

1 414,60

0

c. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v r. 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
Poskytovateľ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
0,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
0,00

Rozdiel – vrátenie

0,00

d. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec
Mesto Námestovo
CVČ Maják
Mesto Košice
CVČ
Mesto Dolný Kubín
CVČ

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných

Rozdiel

prostriedkov

1 700,00

1 700,00

0,00

65,00

10,83

54,17

65,00

65,00

0,00

e. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neprijala a ani neposkytla prostriedky VÚC.
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12. Hodnotenie plnenia programov obce k 31. 12. 2020
Príloha č. 1 Záverečného účtu je hodnotenie plnenia programového rozpočtu obce.

Ing. Miroslav Valčičák
starosta obce
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