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Záverečný účet obce za rok 2020
1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2019 uznesením č. 76/2019
Rozpočet bol zmenený :
- prvá zmena schválená dňa 30.05.2020 uznesením č. 97/2020
- druhá zmena schválená dňa 30.05.2020 uznesením č. 98/2020
- tretia zmena schválená dňa 14.08.2020 uznesením č. 105/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 14.11.2020 uznesením č. 115/2020
ostatné zmeny rozpočtu upravovala účtovná jednotka priebežne- v časovej súvislosti – keď
nastala reálna skutočnosť vyžadujúca si túto úpravu
Rozpočet obce k 31.12.2020 v eurách

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Z rezervného fondu obce
Bankové úver krátkodobé
Kapitálové príjmy
-Zo št. rozpočtu SIEA
Finančné príjmy
Bankový úver krátkodobý

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Finančné operácie
Rozpočtové hospodárenie
obce

Schválený
rozpočet
440 836,21

Upravený
rozpočet
470 825,19

Skutočnosť
rozpočtu
420 237,02

125 801,00
30 821,33

132 834,07
53 777,24

132 657,35
37 955,91

284 213,88

284 213,88

249 623,76

440 836,21

470 825,19

394 670,63

125 801,00
0,00

130 622,31
25 167,67

104 879,20
25 167,67

315 035,21
0,00

315 035,21
0,00

264 623,76
+ 25 566,39

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v eurách
Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená dôsledkom pandémie ochorenia COVID-19
Rozpočet na rok 2020
132 834,07

Skutočnosť k 31.12.2020
132 657,36

% plnenia
99,86 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 132 834,07 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 132 657,36 EUR, čo predstavuje 99,86 % plnenie.
1. Bežné príjmy v eurách
Upravený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
132 834,07

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

132 657,36

99,86 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 132 834,07 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
132 657,36 EUR, čo predstavuje 99,86 % .
a) daňové príjmy v eurách
Upravený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
104 003,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

101 592,64

97,68 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 104 003,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 101 592,64 EUR, čo predstavuje
plnenie na 97,68 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 5 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5 189,35 EUR, čo
predstavuje plnenie na 96,09 % . Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2 405,79 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 2 783,56 EUR.
K 31.12.2020 obec eviduje krátkodobé
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 171,94 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 225,76 EUR, čo
predstavuje plnenie na 90,30 %. K 31.12.2020 obec eviduje krátkodobé pohľadávky na dani
za psa v sume 6,64 EUR.
b) nedaňové príjmy v eurách :
Upravený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
7 000,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

8 433,96

120,48 %

Z rozpočtovaných 7 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 8 433,96 EUR, čo
je 120,48 % .
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 7 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 8 433,96 EUR,
čo predstavuje plnenie na 120,48 % . K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky poplatok za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 510,74 EUR sú to krátkodobé pohľadávky.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby v eurách
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 7 042,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 8 306,97 EUR čo
predstavuje 115,37 %
Uvedený príjem predstavuje príjem z ostatných poplatkov
rozpočtované 1 495,00 EUR skutočný príjem k 31.12.2020 bol v sume 2 756,00 EUR čo je
172,14 % plnenie, vodné z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bol skutočný príjem 3 393,08 EUR
čo je 113,10 %, za ostatný príjem rozpočtovaných 900,00 EUR k 31.12.2020 bol príjem
610,56 EUR čo je 67,84 % plnenie, stravné rozpočtované 1 100,00 EUR k 31.12.2020 bol
príjem 1 105,20 EUR čo je 100,47 % plnenie, prenajatých priestorov rozpočtované 147,00
EUR k 31.12.2020 bol príjem 139,44 EUR čo je 95 % plnenie a poplatok za ubytovanie
z rozpočtovaných 400,00 EUR bolo skutočné plnenie 302,69 EUR čo je 75,67 %
Úroky
Z rozpočtovaných 120,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 84,38 EUR čo je 70,31%
c) iné nedaňové príjmy v eurách :
Upravený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
311,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia
346,41

1 077,34

Uvedený príjem predstavuje príjem z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 311,00 EUR,
skutočný príjem bol vo výške 1 077,34 EUR
Nerozpočtované
Skutočnosť – iné nedaňové príjmy boli z dobropisov – preplatok na elektrickej energii za rok
2019 - 230,02 EUR, príjem z vratiek - preplatok ročné zúčtovanie VšZP v sume 52,61 ,
preplatok z poisťovne UNIQA v sume 346,72 € ďalej preplatok zo Spoločného stavebného
úradu 218,00 € a preplatok z MADE B. Bystrica 150,00 € /školenie/ , poskytnutá dotácia
z Ministerstva vnútra na odmenu skladníka CO 79,99 EUR

prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 696,00 + 5 009,36 / 6 705,36 EUR / bol skutočný
príjem vo výške 3 673,18 + 4 073,77 EUR. / 7 746,95 EUR
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Min. dopravy a výstavby a PR SR
Min. dopravy a výstavby a PR SR
Okresný úrad Žilina, živ. prostredie
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Štatistický úrad SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Účel

Suma v EUR
129,03
18,00
570,82
16,89
37,15
846,82
1 292,00
157,58
604,89

UPSVaR Lipt. Mikuláš

REGOP
Register adries
Stavebný poriadok
Doprava
Životné prostredie
Voľby
SODB
Povodeň
Testovanie COVID-19
Dohoda č.20/22/50J/3,
rozvoj
miestnej
a regionálnej
zamestnanosti podľa § 50j zákona
č.5/2004 o službách zamestnanosti

4 073,77

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy v eurách :
Upravený rozpočet na
rok 2020 po úprave
284 213,88

Skutočnosť k 31.12.2020
249 623,76

Z rozpočtovaných kapitálových príjmy 284 213,88 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 249 623,76 EUR / prostriedky z agentúry SIEA / rekonštrukcia kultúrneho domu /
3. Príjmové finančné operácie v eurách :
Upravený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
15 821,33

Skutočnosť
k 31.12.2020

15 000,00

15 000,00

14 955,91

14 955,91

8 000,00

8 000,00

53 777,24

37 955,91

-

Spoluúčasť na rekonštrukcii
kultúrneho domu
Presun z rez. fond na splátku
úveru
Presun z rez. fondu
na projekt WIFI pre teba
Prostriedky zapojené do rozpočtu z
predchádzajúceho roka / 2019 /
poskytnuté na kamerový systém z
Ministerstva vnútra SR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v eurách
Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená dôsledkom pandémie ochorenia COVID-19
Upravený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
130 622,31

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

104 879,20

80,29 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 130 622,31 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 104 879,20 EUR, čo predstavuje 80,29 % čerpanie.
1. Bežné výdavky v eurách
Upravený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
130 622,31

Skutočnosť k 31.12.2020

104 879,20

% čerpania

80,29 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 130 622,31 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 104 879,20 EUR, čo predstavuje 80,29 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu patria:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 27 878,00 EUR, po úpravách rozpočtu 37 355,34 EUR a skutočné
čerpanie k 31.12.2020 bolo vo výške 37 323,47 EUR. Patria sem mzdové prostriedky
pracovníkov obecného úradu a kontrolóra obce. Mzdy na dohody a odmeny poslancom
rozpočtované 2 847,00 € , po úpravách rozpočtu 3 567,12 EUR a skutočné čerpanie
k 31.12.2020 bolo vo výške 3 209,02 EUR
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 13 876,50 EUR , po úpravách rozpočtu 16 525,68 EUR a skutočne
čerpané k 31.12.2020 bolo vo výške 14 788,49 EUR. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd
pracovníkov obecného úradu
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 77 260,50 EUR po úpravách rozpočtu 68 876,35 EUR a k 31.12.2020
bolo čerpané 45 637,07 EUR. 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.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 3 939,00 EUR po úpravách rozpočtu 4 297,82 EUR bolo skutočne
čerpané k 31.12.2020 v sume 3 921,15 EUR

Kapitálové výdavky v eurách
Upravený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
8 000,00
2 211,76
14 955,91

Skutočnosť k 31.12.2020

25 167,67

25 167,67

8 000,00
2 211,76
14 955,91

Kamerový systém
Kamerový systém
WIFI pre teba

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 25 167,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 25 167,67 EUR.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
-

Vybudovanie kamerového systému v sume 10 211,76 eur / 8 000,00 eur dotácia Ministerstvo
vnútra , 2 211,76 eur vlastné zdroje /

-

Vybudovanie voľnej wifi siete - projekt WIFI pre teba / poskytovateľom je Ministerstvo
dopravy a výstavby SR v zastúpení Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu// tento projekt obec financovala z vlastných zdrojov, ale v priebehu
roku 2021 budú obci refundované prostriedky na základe Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku a vykonanej finančnej kontroly

2. Výdavkové finančné operácie v eurách
Upravený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
300 035,21

Skutočnosť k 31.12.2020

15 000,00

15 000,00

315 035,21

264 623,76

249 623,76

Splátka časti úveru
prostriedky boli poskytnuté
agentúrou SIEA
splátka krátkodobého úveru

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok
2020
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

PRÍJMY
Bežný rozpočet

132 657,35

bežné príjmy obce

132 657,35

Kapitálové príjmy

249 623,76

kapitálové príjmy obce

249 623,76

Finančné operácie príjmové

Príjmy spolu

37 955,91

420 237,02

VÝDAVKY
Bežný rozpočet

104 879,20

z toho : bežné výdavky obce
Kapitálové výdavky

104 879,20

25 167,67

kapitálové výdavky obce

25 167,67

Výdavkové finančné operácie

264 623,76

- splátka úveru krátkodobého

15 000,00

- splátka úveru

249 623,76

Výdavky spolu

394 670,63

Výsledok hospodárenia k 31.12.2020
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet

27 778,15
224 456,09

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

252 234,24

Finančné operácie

-226 667,85

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Hospodárenie rozpočtu bez FO
Celkový výsledok hospodárenia vrátane FO

252 234,24
252 234,24
25 566,39

Bežné skutočné príjmy tvorili sumu v hodnote 132 657,35 €. Kapitálové príjmy tvorili sumu
249 623,76 € . Finančné operácie príjmové tvorili sumu v hodnote 37 955,91. Bežné skutočné
výdavky tvorili sumu

104 879,20 €. Kapitálové skutočné výdavky tvorili sumu v hodnote

25 167,67 €. Finančné operácie výdavkové tvorili sumu 264 623,76 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov
a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledkom hospodárenia za rok 2020
v zmysle zákona 583/2004 Z.z.§ 2 pís,.b/a c/ a § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ je rozdiel bežného
a kapitálového rozpočtu a predstavuje prebytok + 252 234,24 €
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu , ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov ( t.j.
prostriedky, ktoré zostali na účtoch z predchádzajúceho roka, prevody peňažných fondov alebo
napr. úvery)
Obec v roku 2019 začala rekonštrukciu kultúrneho domu. Nakoľko k refundácii
investičnej akcie zo strany Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry došlo až po realizácii
stavebných prác a ich kontrole, časť investičnej akcie (kapitálové výdavky ) musela obec
uhradiť z vlastných prostriedkov. Nakoľko nemala dostatok vlastných

finančných

prostriedkov, bol jej na tento účel poskytnutý úver z banky. Financie, ktoré mali byť
refundované z rozpočtu projektu (tzn. nie z vlastných zdrojov) boli poukázané obci až v roku
2020, preto obec sumu 249 623,76 EUR , ktorá bola poskytnutá Slovenskou inovačnou
a energetickou agentúrou nie je možné považovať za skutočné kapitálové príjmy, z ktorých by
sa následne uhrádzala investičná akcia, ale len ako prostriedky na vykrytie refundácie
z minulého roku. (V rozpočte však museli byť zaradené do kapitálových príjmov v zmysle
platnej zmluvy a rozpočtovej klasifikácie). Poskytnuté zdroje boli použité na úhradu splátok
krátkodobého úver, ktorý bol bankou poskytnutí na tento účel a ich výška je premietnutá vo
finančných operáciách výdavkových.
Preto pri tvorbe rezervného fondu je potrebné vychádzať zo sumy 25 566,39 EUR (nakoľko je
v nej obsiahnutý príjem +249 623,76 EUR od SIEA a zároveň výdavok cez finančné operácie
vo výške -249 623,76 EUR).
Zároveň tým bude celkový schodok finančných operácií (- 226 667,85 EUR) vysporiadaný
prebytkom hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu( + 252 234, 24 EUR). Ich rozdiel je
predstavuje výšku tvorby rezervného fondu , tj. 25 566,39 EUR)
Prebytok rozpočtu v sume 252 234,24 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

-

na vysporiadanie zostatku finančných operácií

25 566,39 EUR
226 667,85 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. 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 226 667,85 EUR, bol vysporiadaný z :
-

z prebytku rozpočtu

226 667,85 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť :
-

tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 25 566,39 EUR.

5.Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky použitie rezervného fondu
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
17 431,01
7 568,99

15 000,00

10 000,00

Obec netvorí iné finančné fondy
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- ďalší prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
1 150,63
327, 90

272,79
1 205,74

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Stav k 31.12.2020 v EUR Stav k 31.12.2019 v EUR
902 221,11
911 005,60
843 387,23
842 696,89
0,00
728 216,43
115 170,80
57 454,98

0,00
727 526,09
115 170,80
68 146,71

725,44
0

231,76
0
247,42
711,89
58 117,55
8 000,00

2 042,81
53 162,36

Účty v bankách s dobou viaz. viac ako 1rok

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

126,56

162,00

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenie

Stav k 31.12.2020 v EUR Stav k 31.12.2019 v EUR
902 221,11
911 005,80
376 377,54
371 292,70

376 377,54

371 292,70

51 311,93

316 453,52

600,00

600,00

1 205,74
9 447,84
40 058,35
474 531,64

2 893,15
8 278,26
304 682,11
223 259,38

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 v eurách
Obec Lazisko k 31.12.2020 spláca krátkodobý úver vo výške 40 058,35 eur / úver
poskytnutý na rekonštrukciu kultúrneho domu /.
Splátky úveru sú splácané pravidelne , v zmysle úverovej zmluvy s Prima bankou a.s.
L. Mikuláš s termínom splatnosti do r.2024
Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Prima banka

Prima banka

Účel

Terminovaný
úver z roku
2019
Prekleňovací
roku 2019

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

splatnosti

15 000,00

2 500,00

63,63

0,00

r. 2020

289 682,11

249 623,76

3 747,03

40 058,35

r. 2024

Rok

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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
- zostatok istiny z bankových úverov
Zostatok istiny
k 31.12.2020
40 058,35

40 058,35 EUR

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019
139 728,61

§ 17 ods.6 písm. a)
28,66 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Stav záväzkov k 31.12.2020
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- úver Prima banka

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

z toho v lehote
splatnosti v EUR

3 356,65
917,11
1 727,05
425,70

3 356,65
917,11
1 727,05
425,70

40 058,35

40 058,35

z toho po lehote
splatnosti

0,00
0,00
0,00
0,00

- úver Prima banka
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

4 827,07
51 311,93

4 827,07
51 311,93

0,00
0,00

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Lazisko nie je zriaďovateľom príspevkových organizácii

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám
a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona
č.583/2004 Z.z. v eurách
Obec v roku 2020 poskytla / CVČ Liptovský Mikuláš / dotácie v súlade so VZN č. 1/2014
o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky CVČ Mesta Liptovský Mikuláš
- krúžková činnosť detí s trvalým pobytom v obci Lazisko

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

504,00

504,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-1-

Mesto Liptovský Mikuláš – Centrum voľného
času

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2014
o dotáciách.

10. 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.

0

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v eurách :
Poskytovateľ

-1-

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

UPSVaR L.
Mikuláš
Okresný úrad
L.M
Min.vnútra

Aktivačná činnosť – BV

Min.vnútra

Register adries

Min.vnútra

Testovanie COVID-19

Min.dopravy

Stavebný úrad

Min.dopravy

Cestná doprava

Okresný úrad
ZA
Štatistický
úrad SR
Min.vnútra

Životné prostredie

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

-5-

4 073,77

4 073,77

0

Voľby

846,82

846,82

0

Evidencia obyvateľov

129,03
18,00
604,89

129,03
18,00
604,89

0

570,82
16,89
37,15

570,82
16,89
37,15

0
0
0

1 292,00

1 292,00

0

157,58

157,58

0

Sčítanie domov a bytov
Povodeň 2019

SPOLU:

7 746,95

7 746,95

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí v eurách
Obec

Mesto Lipt.Mikuláš –
Spoločný stavebný úrad

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

2 232,00

2 232,00

0

-4-

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Obec nežiadala žiadne prostriedky od VÚC v roku 2020

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

0

11. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec Lazisko na zasadnutí OZ dňa 10.12.2015 schválila rozpočet bez programovej
štruktúry uznesením číslo 24 / 2015 na základe ustanovenia § 4 odsek 5) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Obec Lazisko neuplatňuje programový rozpočet

Návrh uznesenia:
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému
účtu za rok 2020.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 25 566,39 €.

Vypracovala:

Predkladá:

Mgr. Jana Glajzová
účtovníčka obce

Bc. František Púčik
starosta obce

V Lazisku dňa...................
Záverečný účet obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 21.05.2021 do ...............

