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Záverečný účet obce za rok 2020
1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok
2020 bol zostavený ako 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 11.12.2019, uznesením č. 71/2019
Rozpočet bol zmenený štyrikrát :
- I. zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1 zamestnancom obce zo dňa 2.4.2020
- II. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2 starostom obce zo dňa 3.7.2020
- III. zmena schválená dňa 26.08.2020 uznesením č. 38/2020
- IV. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3 starostom obce zo dňa 11.1.2021

Rozpočet obce k 31.12.2020

Príjmy celkom

Schválený
rozpočet na rok 2020

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočnosť
K 31.12.2020

843 170,00 EUR

920 870,00 EUR

849 044,29 EUR

z toho :
Bežné príjmy

815 170,00 EUR

844 370,00 EUR

800 396,97 EUR

Kapitálové príjmy

1 000,00 EUR

7 500,00 EUR

147,00 EUR

Finančné operácie

27 000,00 EUR

69 000,00 EUR

48 500,32 EUR

Výdavky celkom

803 520,00 EUR

872 830,00 EUR

722 227,92 EUR

z toho :
Bežné výdavky

800 520,00 EUR

829 720,00 EUR

703 064,80 EUR

Kapitálové výdavky

3 000,00 EUR

43 110,00 EUR

19 163,12 EUR

Finančné operácie

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Rozpočtové hospodárenie obce

+ 39 650,00 EUR
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+48 040,00 EUR

+126 816,37 UR

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2020
v EUR

% plnenia

920 870,00

849 044,29

92,20

Z rozpočtovaných celkových príjmov 920 870,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 849 044,29 EUR , čo
predstavuje 92,20 % plnenie.

A) Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2020
v EUR

% plnenia

844 370,00

800 396,97

94,79

Z rozpočtovaných bežných príjmov 844 370,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 800 396,97 EUR , čo predstavuje
94,79 % plnenie.

- daňové príjmy a za zber KO
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2020
v EUR

% plnenia

395 840,00

376 694,04

95,16

Z toho:
Príjem z podielu výnosu dane z príjmov poukázaný zo štátneho rozpočtu vo výške 329 370,00 EUR .
Príjem z dane z nehnuteľnosti 28 726,03 EUR, z toho boli uhradené nedoplatky z minulých rokov vo výške 5 222,61 EUR.
Za komunálny odpad bol príjem vo výške 17 590,61 EUR z toho uhradený nedoplatok z minulých rokov vo výške 176,00 EUR.
Príjem z dane za psa vo výške 747,30 EUR, z toho nedoplatok 10,60 EUR za minulé roky.
.

- nedaňové príjmy
a) z hlavnej činnosti
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2020
v EUR

% plnenia

31 050,00

14 346,00

46,20

Z nedaňových príjmov z hlavnej činnosti najväčší podiel tvorili príjmy príjmy od rodičov na potraviny v školskej jedálni vo výške
5 130,46 EUR, za poplatky vo výške 1 440,00 EUR a za MŠ a ŠKD vo výške 1 678,00 EUR, z dôvodu opatrení na šíriaci sa
COVID-19 boli nižšie príjmy z prenájmu kultúrneho domu a za stravovanie v ŠJ.

b) z podnikateľskej činnosti
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2020
v EUR

% plnenia

311 100,00

304 564,55

97,90

Najväčší podiel tvorili príjmy z predaja dreva vo výške 151 099,90 EUR a z pestovateľskej pálenice vo výške 40 023,80 EUR,
ostatné príjmy vo výške 780,00EUR, v príjmoch sú tiež zarátané dane ktoré sa odvádzajú do štátneho rozpočtu ( spotrebná daň
z liehu a DPH) vo výške 112 600,85 EUR.
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- prijaté bežné transfery
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2020
v EUR

% plnenia

106 380,00

104 792,38

98,51

Z rozpočtovaných transferov 106 380,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 104 792,38 EUR čo predstavuje 98,51 % plnenie.
Prijaté transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
Poskytnutý
transfer v EUR

Poskytovateľ dotácie

Ministerstvo školstva,vedy,výskumu
OÚ Trenčín – odbor školstva
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu
OÚ Trenčín – odbor školstva
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu
OÚ Trenčín – odbor školstva
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu
OÚ Trenčín – odbor školstva

a športu SR
a športu SR

70 158,00

Transfer – normatívny fin. príspevok pre ZŠ

1 571,00

Transfer na výchovu a vzdelávanie pre MŠ

a športu SR
a športu SR

Ministerstvo vnútra SR –OÚ Myjava

979,00

Na záujmové vzdelávanie financovanie
prostredníctvom vzdelávacích poukazov

612,00

Transfer na učebnice ZŠ

1 020,08

ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom

99,19

Ministerstvo dopravy,výstavby a reg.rozvoja SR

1 413,18

Ministerstvo životného prostredia SR – OÚ
Trenčín

91,96

Ministerstvo vnútra SR – OÚ Nové Mesto nad
Váhom

319,44

Ministerstvo vnútra SR – OÚ Nové Mesto nad
Váhom
Ministerstvo vnútra SR – OÚ Nové Mesto nad
Váhom

29,20

Ministerstvo vnútra SR – OÚ Myjava
Ministerstvo práce,soc.vecí a rodiny –
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom
Ministerstvo práce,soc.vecí a rodiny –
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom

Transfer osobitný príjemca – prídavky
Prenesený výkon štátnej správy na úseku
stavebného poriadku
Prenesený výkon štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie
Prenesený výkon štátnej správy na úseku
hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov SR
Prenesený výkon štátnej správy na úseku
registra adries
Voľby do NR SR

2 618,74

Celoplošné testovanie COVID -19

3 679,20

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

3 000,00

ÚPSVaR /Európsky sociálny fond

12 179,81
3 164,00

Environmentálny fond

457,78

Celkom prijaté bežné transfery:

Transfer na zamedzenie šírenia COVID-19

1 439,00

1 960,80

Štatistický úrad SR

Účel

Podpora výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa – predškoláci
Podpora výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa – žiaci ZŠ
Zabezpečenie materiálno-technického
vybavenia DHZO
Podpora udržania zamestnanosti v MŠ
Sčítanie domov a bytov
Príspevok z poplatku za uloženie odpadov

104 792,38

B) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

% plnenia

147,00

1,96

7 500,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 7 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.20209 v sume 147,00 EUR z predaja
pozemku, čo predstavuje 1,96 % plnenie. Nebol naplnený kapitálový rozpočet z dôvodu odstúpenia od plánovaného predaja
pozemkov.
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C) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

% plnenia

48 500,32

70,29

69 000,00

Z rozpočtovaných príjmových operácií 69 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 48 500,32 EUR, čo predstavuje
70,29 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č.38/2020 zo dňa 26.8.2020 bolo schválené čerpanie rezervného fondu vo výške
50 000,00 EUR .Skutočné čerpanie bolo vo výške 30 625,37 EUR.
V roku 2020 boli zaúčtované a použité v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania
z roku 2019 v sume 198,02 EUR, prenesený zostatok nevyčerpaného transferu na podporu stravovania v MŠ a ZŠ v sume
908,25 EUR a zostatok peňažných prostriedkov z podnikateľskej činnosti z roku 2019 vo výške 16 768,68 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

% čerpania

872 830,00

722 227,92

82,75

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 872 830,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 722 227,92 EUR, čo predstavuje
82,75 % čerpanie.

A) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

% čerpania

829 720,00

703 064,80

84,74

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 829 720,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 703 064,80 EUR, čo predstavuje
84,74 % čerpanie.
Z toho najväčší podiel čerpania tvorili :
- výdavky v podnikateľskej činnosti v sume 266 326,66 EUR ( odvedená spotrebná daň z liehu a DPH , mzdy, odvody,
ťažba dreva a ostatné práce v lese, opravy lesných ciest )
- mzdy a odvody do poisťovní z hlavnej činnosti obce - obec, základná škola, materská škôlka a školská jedáleň
v sume 278 670,45 EUR
tovary a služby v hlavnej činnosti obce v sume 158 067,69 EUR - ide predovšetkým o prevádzkové náklady ako sú
energie v KD, OÚ, MŠ a ZŠ vo výške 17 498,98 EUR, vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu vo výške
18 947,99 EUR, potraviny v ŠJ 9 433,30 EUR, príspevok na obedy pre dôchodcov , údržba miestnych komunikácií,
opravy a nákup prístrojov a zariadení ,atd.).

B) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

% čerpania

43 110,00

19 163,12

44,45

Z rozpočtovaných 43 110,00 EUR kapitálových výdavkov bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 19 163,12 EUR, čo
predstavuje 44,45 % čerpanie.
Z toho :
2 930,48 EUR elektrická pec do ŠJ
-

10 111,56 EUR rozšírenie verejného osvetlenia v časti Brunov

-

603,00 EUR kúpa pozemku pod cestou

-

5 518,08 EUR rozšírenie miestneho rozhlasu v časti Brunov
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
v EUR celkom

Skutočnosť k 31.12.2020
v EUR hlavná činnosť

Bežné príjmy spolu z toho :

800 396,97

495 832,42

Bežné výdavky spolu

703 064,80

436 738,14

97 332,17

59 094,28

147,00

147,00

19 163,12

19 163,12

-19 016,12

-19 016,12

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu :

78 316,05

40 078,16

Vylúčenie z prebytku :

-57 461,01

-2 454,44

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

20 855,04

37 623,72

Príjmy z finančných operácií

48 500,32

31 731,64

0,00

0,00

48 500,32

31 731,64

PRÍJMY SPOLU

849 044,29

527 711,06

VÝDAVKY SPOLU

722 227,92

455 901,26

126 816,37

71 809,80

-2 454,44
-55 006,57
69 355,36

- 2 454,44
0,00
69 355,36

Hospodárenie obce

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií

HOSPODÁRENIE OBCE
Vylúčenie z prebytku :
– zostatok fin.prostriedkov v ŠJ,transfer sčítanie domov
- vylúčenie z prebytku PČ (podnikateľská činnosť)
Upravené hospodárenie obce

Na základe ustanovenia § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa z prebytku vylučujú :
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 2 222,95
EUR,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky školského stravovania podľa §140-141 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákon v sume 231,49 EUR,
- zostatok finančných prostriedkov v podnikateľskej činnosti vo výške 55 006,57 EUR,
ktorý 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 z.n.p.
Prebytok rozpočtu v sume 78 316,05 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
,upravený o nevyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 57 461,01 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu v sume 20 855,04 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods.1písm.c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 48 500,32 EUR navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu v sume 48 500,32 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 v celkovej výške
Hospodárky výsledok z podnikateľskej činnosti sa zisťuje osobitne, ako rozdiel výnosov a nákladov .
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69 355,36 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
A) Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje
obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020

48 813,25

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rok

47 295,93

-

z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení

3 160,81
30 625,37

Úbytky – použitie rezervného fondu celkom :

10 111,56

-

uznesenie č. 38/2020 zo dňa 26.8.2020 : rozšírenie VO v časti Brunov

-

uznesenie č. 38/2020 zo dňa 26.8.2020 : rozšírenie rozhlasu v časti Brunov

5 518,08

-

uznesenie č. 38/2020 zo dňa 26.8.2020 : oprava havarijného stavu miestnych komunikácií

14 995,73
68 644,62

KZ k 31.12.2020

B) Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p. . Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorná
smernica.

Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky :
Úbytky :
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
1 876,99
1 950,98
1 462,00
2 365,97

- povinný prídel - 1,05 %
- príspevok na stravovanie

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

2 501 482,32

2 542 459,50

2 353 305,62

2 316 140,02

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý

hmotný majetok

493,38

145,14

1 982 146,32

1 945 328,96

370 665,92

370 665,92

Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu

141 213,97

216 563,78

z toho :
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

6 962,73
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148,99

181,95

15 454,44

13 534,24

125 610,54

202 847,59
9 755,70

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 501 482,32

2 542 459,50

Vlastné imanie

2 223 197,29

2 249 342,21

Výsledok hospodárenia

2 223 197,29

Záväzky

2 249 342,21

48 751,50

79 114,44

z toho :
Rezervy

3 780,00

5 331,28

0,00

819,95

908,25

2222,95

1 876,99

2 365,97

42 186,26

68 374,29

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Zúčtovanie zo ŠR
Dlhodobé záväzky – sociálny fond
Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie

229 533,53

214 002,85

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu a záväzkov k 31.12.2020
A) Stav záväzkov k 31.12.2020
Záväzky celkom
k 31.12.2020 v
EUR

z toho v lehote
splatnosti v EUR

Z toho po lehote
splatnosti
v EUR

- dodávateľom

9 869,34

9 869,34

0,00

- zamestnancom

19 071,34

19 071,34

0,00

- poisťovniam

11 590,90

11 590,90

0,00

- zostatok z dotácií zo ŠR

2 222,95

2 222,95

0,00

- preddavky za stravu v ŠJ

231,49

231,49

0,00

27 418,14

27 418,14

0,00

preddavková daň z príjmu fyz.osôb

2 954,50

2 954,50

0,00

daň z príjmov práv. osôb

3 487,05

3 487,05

0,00

daň z pridanej hodnoty PČ

2 699,64

2 836,73

0,00

spotrebná daň z liehu PČ a motor.vozidla

18 276,95

18 276,95

0,00

- Spoločná obecná úradovňa Myjava

819,95

819,95

0,00

- ostatné záväzky (SF,strava,rezerva)

7 890,33

7 890,33

0,00

79 114,44

79 114,44

0,00

Druh záväzku

Druh záväzkov voči:

- daňovému úradu

Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho:
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B)

Stav úverov k 31.12.2020

Obec nemá bankové úvery ani pôžičky.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2020 v súlade so VZN č. 3/2019 o dotáciách, právnickým osobám poskytla dotácie na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie

Účel dotácie – bežné výdavky

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v EUR

Suma
použitých
prostriedkov
v EUR

6 000,00

6 000,00

0,00

Rozdiel
v EUR

Telovýchovná jednota Brestovec

Úhrada bežných výdavkov na
prevádzku futbal.ihriska,odmeny
rozhodocov,dopravu atd.

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Občerstvenie pre darcov krvi

150,00

150,00

0,00

Kultúrne podujatie

244,20

244,20

0,00

Poznávací zájazd

500,00

500,00

0,00

Záujmová činnosť detí –deti z obce
Brestovec

144,00

144,00

0,00

7 038,20

7 038,20

0,00

Jednota dôchodcov na Slovensku
ZO Brestovec
Slovenský zväz záhradkárov
ZO Brestovec
Mesto Myjava - CVČ

Spolu:

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2019 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia 320-11924 . Predmetom podnikania je:
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom
živnosti
- Poskytovanie služieb v lesníctve
- Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Hospodárky výsledok v podnikateľskej činnosti sa zisťuje z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi podnikateľskej činnosti.
V roku 2020 dosiahla obec v podnikateľskej činnosti:
Celkové výnosy
Celkové náklady
Hospodársky výsledok

191 903,70 EUR
175 785,93 EUR
+ 16 117,77 EUR

Splatná daň z príjmu právnických osôb z PČ
Hospodársky výsledok – zisk

- 3 452,20 EUR
+ 12 665,57 EUR

Hospodársky výsledok po zdanení z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 12 665,57 EUR navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu obce v hlavnej činnosti.
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči :
a)
b)
c)
d)
e)

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov
k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli
finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných
obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Príjemca

Účelové určenie
- bežné výdavky

-1-

-2-

Spoločná obecná úradovňa

Činnosť SOÚ

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v
EUR
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v EUR
-4-

3 383,18

4 203,13

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)
V EUR
-5-

- 819,95

Na činnosť obecnej úradovne Myjava bol v roku 2020 z obce poskytnutý príspevok vo výške 1 970,00 EUR a na prenesený
výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku vo výške 1 413,18 EUR . Po vyúčtovaní výdavkov SOÚ k 31.12.2020
vznikol obci nedoplatok vo výške 819,95 EUR , ktorý obec uhradí v roku 2021.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky

-1-

-2-

Ministerstvo školstva,vedy,výskumu
a športu SR
OÚ Trenčín – odbor školstva

Transfer – normatívny fin. príspevok
pre ZŠ

Ministerstvo školstva,vedy,výskumu
a športu SR
OÚ Trenčín – odbor školstva

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v EUR
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v EUR
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)
V EUR
-5-

70 158,00

70 158,00

0,00

Transfer na výchovu a vzdelávanie pre
MŠ

1 571,00

1 571,00

0,00

Ministerstvo školstva,vedy,výskumu
a športu SR
OÚ Trenčín – odbor školstva

Na záujmové vzdelávanie financovanie
prostredníctvom vzdelávacích
poukazov

979,00

979,00

0,00

Ministerstvo školstva,vedy,výskumu
a športu SR
OÚ Trenčín – odbor školstva

Transfer na učebnice ZŠ

612,00

612,00

0,00

Ministerstvo vnútra SR –OÚ Myjava

Transfer na zamedzenie šírenia
COVID-19

1 020,08

1 020,08

0,00

ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom

Transfer osobitný príjemca – prídavky

99,19

99,19

0,00

Ministerstvo dopravy,výstavby a reg.rozvoja
SR

Prenesený výkon štátnej správy na
úseku stavebného poriadku

1 413,18

1 413,18

0,00

Ministerstvo životného prostredia SR – OÚ
Trenčín

Prenesený výkon štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie

91,96

91,96

0,00

Ministerstvo vnútra SR – OÚ Nové Mesto
nad Váhom

Prenesený výkon štátnej správy na
úseku hlásenia pobytu

319,44

319,44

0,00

Ministerstvo vnútra SR – OÚ Nové Mesto
nad Váhom

Prenesený výkon štátnej správy na
úseku registra adries

29,20

29,20

0,00
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Ministerstvo vnútra SR – OÚ Nové Mesto
nad Váhom

Voľby do NR SR

1 439,00

1 020,81

169,19

Ministerstvo vnútra SR – OÚ Myjava

Celoplošné testovanie COVID -19

2 618,74

2 618,71

0,00

Ministerstvo práce,soc.vecí a rodiny –
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom

Podpora výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa – predškoláci

1 960,80

1 200,00

648,00

Ministerstvo práce,soc.vecí a rodiny –
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom

Podpora výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa – žiaci ZŠ

3 679,20

3 226,80

360,40

ÚPSVaR /Európsky sociálny fond

Podpora udržania zamestnanosti v MŠ

12 179,81

12 179,81

0,00

Štatistický úrad SR

Sčítanie domov a bytov

3 164,00

1 949,45

1 214,55

Celkom prijaté transfery zo ŠR

101 334,60

98 737,66

2 392,14

Z prijatých transferov zo ŠR boli v roku 2020 vrátené fin. prostriedky vo výške 169,19 EUR, nevyčerpané prostriedky vo výške
2 222,95 EUR boli prenesené do roku 2021.
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky

-1-

-2-

Príspevok z poplatku za uloženie
odpadov

Environmentálny fond

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v EUR
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v EUR
-4-

457,78

457,78

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v
EUR
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v EUR
-4-

144,00

144,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)
V EUR
-5-

0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Príjemca

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky

-1-

-2-

Mesto Myjava - Centrum voľného času

Záujmová činnosť detí

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec Brestovec v roku 2020 neposkytla a ani neprijala žiadne finančné prostriedky voči rozpočtu VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec Brestovec neuplatňuje programové rozpočtovanie.
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Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)
V EUR
-5-

0,00

13. Návrh uznesenia :
a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2020.
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad - s výhradami
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu vo výške :
20 855,04 EUR. na tvorbu rezervného fondu
d) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku príjmových finančných operácií vo výške : 48 500,32 EUR
na tvorbu rezervného fondu.
e) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje previesť zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 12 665,57 EUR do
rezervného fondu.
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