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starosta obce: Miroslav Kubáň
Vypracovala: Mgr. Iveta Oberučová
Identifikačné údaje:
Názov: Obec Galovany
adresa pre poštový styk: Obecný úrad č. 67, 032 11 pošta Svätý Kríž
Tel. a fax: 044/ 5592522
e-mail: ougalovany@alconet.sk
web: www.galovany.sk
Okres: Liptovský Mikuláš
IČO: 00315184
DIČO: 2020581343
Právna forma: právnická osoba
Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR

1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. 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.
Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj
z ďalších zdrojov. Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený obecným zastupiteľstvom
dňa 06.12.2019 uznesením č. 14/2019.
Rozpočtové opatrenia:
1/2020 – 10.473 € - úprava podielových daní obce
2/2020 – 8000 € - dotácia Kamerový systém obce
3/2020 – 7000 € - rezervný fond obce

Rekapitulácia príjmov a výdavkov
Príjmy bežného rozpočtu v € a príjmy kapitálového rozpočtu v € rok 2020
Zdroj
Názov
Schválený
Rozpočet
Skutočnosť
rozpočet
po zmenách
k 31.12.2020
41
Bežné príjmy
103.473
103.473
107.533,84
111
Dotácie zo štatu – granty
Z toho
Z toho
a transf.
5748,37 €
5748,37 €

131l

8000

41

Prostriedky z pred. rokov.kamerový systém dotácia
Príjem predaj pozemkov

41

Rezervný fond obce

7000

7000

118.473

118.473

Spolu

Príjmy spolu:

8000
590

Výdavky bežného rozpočtu v € a výdavky kapitálového rozpočtu v € rok 2020

108.123,84

Zdroj

Názov výdavku

Bežné výdavky
Dotácie zo štátu granty a transf.
Kapitalový výdaj – oprava
DHZ
1AC2 Aktivačná činnost v obci
41
111
111

Schválený
rozpočet
103.473

Rozpočet
po zmenách
103.473

Skutočnosť
k 31.12.2020
90.547,71
z toho čerpanie
5748,37 €

8000

8000

8000

7000

7000

4064,56

118.473

118.473

102 612,27

1AG2 Kapitálový výdaj
41
131l
41
52

Spolu

Kapitalový výdaj
Prostriedky z pred. rokov.Dotácia – Kamerový systém
Rezervný fond obce
Bankový úver

Výdavky spolu:

Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 06.12.2019

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

1. Bežné príjmy v eurách
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
103 473

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

108 123,27

104,49 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 103 473 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
108 123,27 UR, čo predstavuje 104,49 % plnenie.

a) Daňové príjmy v eurách
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
78.473,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

76.556,36

100,10 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 78 473,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 78 556,36 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,10 %.
a/ daňové príjmy v eurách za rok 2020
•
•
•

Výnos dane z príjmov územnej samosp.
Dane z nehnuteľnosti
Daň za psa

Suma spolu:

76 556,36 €
12 801,33 €
300 €
89.657,69 €

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13 048, 00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 12 801,33 EUR,
čo predstavuje plnenie na 98,10 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9440,98
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 3360,35 EUR.
K 31.12.2020 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 0 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 242,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 300 EUR, čo
predstavuje plnenie na 123,96 % plnenie. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za
psa v sume 0 EUR.

b) nedaňové príjmy v eurách :
K bodu č. 3 nedaňové príjmy
• Daň za komunálne odpady
• Prenájom budov
• Prenájom bytov
• Prenájom obchod
• Prenájom strojov a techniky
• Ostatné príjmy
• Relácie v MR
• Poplatok- stravné lístky
• Cintorínsky poplatok
• Poplatok za overovanie + osvedčovanie listín
• Správny poplatok – stavebné rozhodnutie
• Z vkladov
• Vratky EE
• Poplatok za smetné nádoby
• Správny poplatok za výrub drevín
• EE + voda obchod a pohostinstvo

Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
11.000

rok 2020
5786,46 €
0€
732,96 €
0€
65 €
945,62 €
190 €
788,40 €
82,80€
516 €
840 €
82,63 €
1125,32 €
58 €
0€
972,59 €
12.127,78 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

12.127,78

110,25 %

Z rozpočtovaných 11 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 12.127,78 EUR,
čo je 115,72 % plnenie. ,
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 5000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5786,46 EUR,
čo predstavuje plnenie na 115,72 % plnenie. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky za
poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 0 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby v eurách
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Úroky
Z rozpočtovaných 74,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 82,63 EUR čo je 111,66 %

c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
315,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1125,32

357,24 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 315,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1125,32 EUR,
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov 1125,32 EUR- vratky EE
prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 3900 EUR bol skutočný príjem vo výške 5748,37
EUR
Poskytovateľ dotácie
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
MF SR Dotácia SR

Suma v EUR
117,99
442,35
13,09
28,80
974,14
1172,00
3000

Účel
REGOP
Stavebný poriadok
Doprava
Životné prostredie
Voľby
SODB
Dotácia DHZ Galovany

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

590

Z rozpočtovaných kapitálových príjmy 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 590
EUR - predaj obecného pozemku
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

Kamerový system 8000
Rezervný fond obce 7000

8000
7000

15 000,00

15 000,00

100,00 %
100,00 %

Rekapitulácia príjmov celkových:
Príjmy obce k 31.12. 2020
Por.č.

Názov

1

Dotácie a granty
Eur.soc.fond

2

3

Schválený
rozpočet

Daňové

Nedaňové
Spolu:

4

Kapitálový príjem

5

Finančné operácie
Z rezervného fondu
prostriedky z predcha.rokov
Iné príjmové fin.operácie
Bankový úver krátkodobý
Municipálny úver Eurofondy

6

Spolu:

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

3900
0,0

3900
0,0

5748,37
0,0

3900

3900

5748,37

91 521

91 521

89,657.69

95 421

95 421

95.406,06

8052

8052

12.127,78

103.473

103.473

107.533,84

0

0

590

7000
8000
0,00
0,00
0,00

7000
8000
0,00
0,00
0,00

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

118 473,00

118 473,00

108 123,84

Príjmy spolu skutočné celkom :

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

108 123,27 €

Výdavky obce k 31.12. 2020 – Bežné výdavky v €
Funkčná klasifikácia
111 – Dotácia Evidencia obyv.
111 – Dotácia ŽP
111 – Dotácia poz. komunikácie
111 – Dotácia stavebný úrad
111 – DHZ Galovany dotácia
111 – voľby
111 – Dotácia SODB sčítanie bytov
SPOLU: za zdroj 111
Zdroj 41
0111 - obec
0320- Ochrana pred požiarmi
0451- cestná doprava
0510- nakladanie s odpadmi
0530 – znižovanie znečistenia
0640- verejné osvetlenie
0820- Kultúrne služby
0112- fianancné zalezitosti
0840 – náboženské a iné spoloč. sl
1040SPOLU: za zdroj 41

Schválený

Upravený

Skutočnosť

137
105
53
315
1400
1890
0,00
3900,00

137
105
53
315
1400
1890
0,00
3900,00

117,99
28,80
13,09
442,35
3000
974,14
1172
5748,37

Schválený
78.996
715
1103
7629
1701
683
3370
5261
541
104
103 473

Upravený
75,156,36
715
1103
7629
1701
683
3370

Skutočnosť
66.895,98
1580,39
717
6430,10
6 73,20
590,00
1491,31
4312,37
1784,97
926,25
90.547,71

5261
541
104
103 473

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - pracovníci OÚ
Z rozpočtovaných 28 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 31 783,02 €, čo je
113,51 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu.
b) Poistné a príspevok do poisťovní za všetkých pracovníkov obce
Z rozpočtovaných 12 000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 vo výške 13 005,21 €, čo je
108,37 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
K 31.12.2020 bolo čerpané 32.700,86 € . 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.

Výdavky obce rok 2020 – kapitálové výdavky v €

Funkčná klasifikácia
Zdroj 131l
717 003 Kamerový systém

Schválený

Upravený

Skutočnosť

8000,00

8000,00

8000,00

7000,00

7000,00

4064,56

15.000

15.000

12.064,56

SPOLU:
Zdroj 41
717 003 Kamerový systém
SPOLU:

Bežné výdavky spolu:
Kapitálové výdavky:

Výdavky spolu skutočné celkom :

90.547,71 €
12.064,56 €

102 612,27 €

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2020
rozpočtové hospodárenie obce v roku 2020
Rozpočet obce

Príjmy (v € )

Výdavky (v € )

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného
a kapitálového rozpočtu
Finančné operácie

107 533,84
590,00
108 123,84

90 547,71
12 064,56
102 612,27

Hospodárenie
obce
16 986,13
-11 474,56
5 511,57

0,00

0,00

0,00

SPOLU ROZPOČET

108 123,84

102 612,27

5 511,57

Vylúčenie z prebytku
Prebytok rozpočtu v sume 5 511,57 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 za služby
0€
- nevyčerpaný SF (472)
1270 €
navrhujeme použiť na:
-

skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške /5 511,57 € – 1270 €
sociálny fond odrátaný : Rezervný fond za rok 2020 je vo výške : 4241,57 €

Bežné skutočné príjmy tvorili sumu v hodnote 107.533,84 €. Príjem z predaja pozemkov 590
€ . Celkové príjmy tvorili sumu 108 123, 84 €. Bežné výdavky tvorili sumu 90.547,71 €,
Kapitálové výdavky tvorili sumu v hodnote 12 064,56 €. Celkové výdavky tvorili sumu
102 612,27 €. Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových
príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledkom hospodárenia za rok
2019 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

+ 11 155,76 €.

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)
Pokladničná finančná hotovosť k 31.12.2019 + 1979,72 €.
Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov a § 11 opatrenia SR MF /16786/2007-31 ROPO a obcí ako
rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch
účtovnej triedy 5. Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia.

Obec vykazovala vo svojej účtovnej závierke za rok 2020 takúto výšku výsledku
hospodárenia za účtovné obdobie roka 2020:
Výnosy za rok 2020

113.743,37 €

Náklady za rok 2020

102 587,61 €

Výsledok hospodárenia za rok 2020

+11 155,76 €

5. Tvorba a použite prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
ZS k 1.1.2019
- prírastky z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky zostatok fin. operácie
Úbytky – ostatné úbytky
Krytie schodku hospodárenia
KZ k 31.12.2020

7000
4241,57 rok 2020

11.241,57 €

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu
Sociálny fond Suma v €
ZS k 1.1.2019
1253
- povinný prídel
320 € / tvorba/
- ostatné prírastky 0
Úbytky – ostatné úbytky
-303 čerpanie
KZ k 31.12.2020
1270 €

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

KZ k 31.12.2020
759 079,86
705 880,67
12 870,88
623 920,59
69 089,20
53 199,19
0
0
0
723,03
52 476,16
0
0

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 a výpomoci
Časové rozlíšenie - súčet

KZ k 31.12.2020
505 912,26
223 609,60
0
0
11 155,76
3820,76
600
0
1270
1950,76
0
278 481,90

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Obec Galovany k 31.12.2020 nemá žiadny dlh
Stav záväzkov k 31.12.2020
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
úver Prima banka
štátnym fondom
ostatné záväzky /dodávatelia/
Záväzky spolu k 31.12.2020

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

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

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

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

1647,76
1647,76

0,00
0,00

0,00
0,00

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 z krátkodobého úveru
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
- zostatok istiny z investičného
SPOLU celková suma dlhu obce

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00EUR
0,00 EUR

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
- z prekleňovacieho úveru
SPOLU celková suma dlhu obce bez úveru zo ŠFRB a prekleňovacieho

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
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.
Žiadateľ dotácie:
Žiadateľ dotácie:
Účelové určenie
dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov 2020

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov 2020

Rozdiel – vrátenie

300

300

0

400

400

0

Červený Kríž
Klub jednoty
dôchodcov
K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté uvedeným žiadateľom
dotácií..
Žiadateľ dotácie:
Účelové určenie
dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov 2020

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov 2020

Rozdiel – vrátenie

0

0

0

50

50

0

Mesto LM – CVČ
Obec Partizánska
Ľupča

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté uvedeným žiadateľom
dotácií..Uvedené dotácie boli poskytnuté v súlade VZN č. 1/2011 o dotáciách z rozpočtu
obce.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
a) obecný zriadeným a založeným právnickým osobám
b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
c) štátnemu rozpočtu
d) štátnym fondom
e) rozpočtom iných obcí
f) 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. Obec
nemá žiadne nevysporiadané vzťahy.
- Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

1.

KS Žilina

28,80

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
28,80

2.

ObÚ LM

117,99

117,99

0

KÚ Žilina

13,09

13,09

0

4.

KÚ stavebné

442,35

442,35

0

5.

MF SR

974,14

974,14

0

3000

3000

0

1172

0

P.č.

3.

6
7

Suma
prijatých
Poskytovateľ finančných
prostriedkov

MF
SR
dotácia DHZ
Śtatistický
Úrad SR

1172

Rozdiel

Účel

0

životné
prostredie
register
obyvateľstva
miestne
komunikácie
stavebný
poriadok
Voľby

- Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

Dotácia DHZ
Galovany
SODB

- Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkovh

Mesto LM – SSÚ
Mesto LM – Soc.
služby

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
442,35 + 1287,65
101
€

Rozdiel
0
0

11. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec Galovany na zasadnutí OZ dňa 04.12.2015 schválila rozpočet bez programovej
štruktúry 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 Galovany neuplatňuje programový rozpočet.

12. Návrh uznesenia
Návrh záverečného účtu vyvesený dňa : 12.05.2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2020.
Záverečný účet schválený OZ dňa 09.06.2021 č. uznesenia 32/2021
V Galovanoch , dňa 12.05.2021
Vypracovala: Mgr. Iveta Oberučová
Predkladá:

Miroslav Kubáň, starosta obce
Miroslav Kubáň
starosta obce Galovany

