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STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020  
 

 

V zmysle § 18 f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) predkladám odborné sta-

novisko k návrhu záverečného účtu obce Láb za rok 2020. 

 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020 som spracovala na zá-

klade predloženého návrhu záverečného účtu obce Láb za rok 2020 (ďalej len návrh 

záverečného účtu) a finančných a účtovných výkazov spracovaných obcou 

k 31.12.2020 a vložených do registra účtovných závierok. Návrh záverečného účtu 

bol zverejnený dňa 15. apríla 2021 na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.  

 

 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU 

ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

Návrh záverečného účtu obce Láb za rok 2020 je predložený na prerokovanie do obec-

ného zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t.j. do šiestich mesiacov po uply-

nutí rozpočtového roka. 

 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého ná-

vrhu záverečného účtu na základe dvoch hľadísk: 

 

 

1. ZÁKONNOSŤ PREDLOŽENÉHO NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

  

1.1.  Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

 

Návrh záverečného účtu obce Láb za rok 2020 je spracovaný v súlade so zákonom 

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočto-

vých pravidlách územnej samosprávy“) v z.n.p. 

 

Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o roz-

počtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. a zákona č. 597/2003 Z.z. o financo-

vaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvi-

siace normy. 

 

Návrh záverečného účtu je spracovaný počas trvania mimoriadnej situácie a núdzo-

vého stavu v dôsledku pandémie covid-19. Časť povinností obce počas rozpočtového 

hospodárenia je tak ovplyvnená aj tzv. pandemickou legislatívou. Pri spracovávaní 

individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a finančných výkazov FIN obec dodržala 

lehoty a postupy dané všeobecne záväznými právnymi normami. 
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K pochybeniu vo vykazovaní rozpočtu však došlo zo strany rozpočtovej organizácie 

Materská škola v Lábe, kedy organizácia nespracovala po zmene rozpočtu príjmy, ale 

len výdavky. Uvedeným konaním sa stal konsolidovaný rozpočet obce zahrňujúci aj 

rozpočtové organizácie schodkovým. Z pohľadu obce všetky procesné úkony – schvá-

lenie zmeny rozpočtu v zmysle rozpočtových pravidiel, oznámenie rozpočtovým orga-

nizáciám zmeny rozpočtu, nahratie zmien rozpočtu do štátneho systému RISSAM ob-

cou, boli vykonané v súlade s platnou legislatívou. MŠ v Lábe však nesprávne vyká-

zala v systéme RISSAM príjmy, čím sa stal rozpočet schodkový. O uvedenej skutoč-

nosti informovala audítorka aj Ministerstvo financií SR. Nespochybnila však úroveň, 

pravdivosť a vernosť zobrazovania účtovných skutočností v účtovníctve obce a jej roz-

počtových organizácií, len upozornila na chybu vo vykazovaní. Uvedené pochybenie 

nemalo vplyv na reálne rozpočtové hospodárenie.    

 

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 

 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariade-

niami obce, ako napr.:  

• . Zásadami finančného hospodárenia obce  

• Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

• VZN 1/2017 dotácie z rozpočtu obce Láb 

• VZN č. 2/2019, ktorým sa mení VZN 1/2017, ktorým sa určuje postup posky-

tovanie dotácií 

• VZN 2/2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný od-

pad 

• VZN 2/2012 o dani za psa 

• VZN č. 14/2019 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj 

• VZN č. 11/2019, ktorým sa mení VZN Obce Láb č. 2/2018 o miestnom po-

platku za KO a DSO 

• VZN č. 9/2019, ktorým sa mení VZN Obce Láb č. 3/2017 o dani z nehnuteľ-

nosti 

• VZN č. 13/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ZŠ 

• VZN č. 12/2019 výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach. 

 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce  

 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom 

stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a s § 16 ods. 9 zákona o rozpoč-

tových pravidlách územnej samosprávy. 

 

1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 

 

Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si 

splnila povinnosť si dať overiť účtovnú závierku a dodržiavanie ostatných povinností 

hospodárenia podľa zákona o obecnom zriadení (§ 9 ods. 4). Výrok audítora je súčas-
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ťou návrhu záverečného účtu a konštatuje, že Obec Láb si splnila povinnosti rozpoč-

tového hospodárenia v zmysle stanovených rozpočtových pravidiel podľa zákona 

o rozpočtových pravidlách. Ku dňu vyslovenia výroku audítora nemal audítor k dis-

pozícii výročnú správu na overenie skutočností v nej uvedených s účtovnou závierkou 

obce spracovanej ku dňu 31.12.2020. Ide o zákonom umožnený postup a obec môže 

výročnú správu predložiť po ukončení konsolidácie výročných správ.  

 

Výrok audítora na skutočnosti uvedené v účtovnej závierke obce Láb spracovanej 

k 31.12.2020: 

„Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 

finančnej situácie obce Láb k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok 

končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov.“    

 

 

2. METODICKÁ SPRÁVNOSŤ PREDLOŽENÉHO NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO 

ÚČTU 

 

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zá-

kona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,  a to: 

a) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s roz-

počtovou klasifikáciou 

b) Bilanciu aktív a pasív 

c) Prehľad o stave a vývoji dlhu 

d) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

e) Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 odst.4 v členení podľa jednotlivých 

príjemcov 

f) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

g) Finančné usporiadanie finančných vzťahov 

h) Hodnotenie plnenia programov mesta. 

 

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opat-

rením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná 

a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších zmien, ktorá je 

záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. 

 

Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu prí-

jmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie, kategórie a položky. 

Návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila 

podľa funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa eko-

nomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a kategórie. 

 

 

B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU  

 

Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona  
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o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka 

údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu. V súlade 

s § 16 ods. 2 citovaného zákona obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrá-

tane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzic-

kým osobám a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo   svojho rozpočtu 

v roku 2020. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k štátnym fon-

dom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. 

 

Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 

5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu 

v členení podľa § 10 ods. 3 citovaného zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotá-

ciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov.  

 

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 

o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách 

podľa jednotlivých príjemcov návrh záverečného účtu neobsahuje, nakoľko obec 

nemá zriadené príspevkové organizácie, nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť 

a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Zá-

verečný účet neobsahuje ani vyhodnotenie programov, nakoľko obecné zastupiteľstvo 

prijalo rozhodnutie o nevedení programového rozpočtovania uznesením č. 10/2015 

zo dňa 21.1.2015 s platnosťou od roku 2015. Návrh záverečného účtu za rok 2020 

obsahuje hodnotiacu správu a vyhodnotenie čerpania výdavkov podľa oblasti ich re-

alizácie. 

 

1. Rozpočtové hospodárenie obce v roku 2020 

 

1.1. Údaje o plnení rozpočtu 

 

Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením 

obecného zastupiteľstva č. 91/2019 zo dňa 16.12.2019 ako prebytkový v objeme       

500,00 EUR, po zmene vo výške 3 405,64 EUR. 

 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- zmena schválená dňa 04.03.2020 uznesením č. 3/2020 – rozpočtové opatrenie 

č. 1 

- zmena schválená dňa 11.06.2020 uznesením č. 16/2020 – rozpočtové opatre-

nie č. 2 

- zmena schválená dňa 14.12.2020 uznesením č. 39/2020 – rozpočtové opatre-

nie č. 3. 

 

Rozpočet bol zostavený podľa § 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samo-

správy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. Obsahuje bežný a ka-

pitálový rozpočet v členení na príjmy a výdavky a finančné operácie. V rozpočte sú 

vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, 

finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám 
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a fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorým sa poskytli prostriedky z rozpočtu 

obce, k rozpočtu iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. 

 

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet obce 

na rok 2020 zostavený v členení na: 

a) bežný rozpočet 

b) kapitálový rozpočet 

c) finančné operácie  

s nasledovným predpokladom (v  EUR): 

 

 
 

Najvýraznejšia zmena rozpočtu v roku 2020 nastala ako na strane bežných príjmov, 

tak aj bežných výdavkov. Na strane príjmov sa znížil odhad dane poukázanej územnej 

samospráve o 5,71 % a výberu miestnych daní o 7,65 %. Zníženie bolo spôsobené 

vznikom pandemickej situácie a predpokladaným znížením príjmov a zamestnanosti 

fyzických osôb. Na druhej strane sa o 33 % zvýšili nedaňové príjmy, najmä vývoz 

septikov a stočné. Rozhodujúcim bolo aj zvýšenie transferov od štátu na financovanie 

školských zariadení (o 13,2 %). Kapitálové príjmy, ktoré boli predpokladané z nená-

vratných zdrojov financovania, boli znížené, nakoľko plnenie výziev sa presunulo na 

nasledujúce rozpočtové obdobie.  

 

Bežné výdavky boli upravené najmä v položke obnovy klubu pre dôchodcov (+ 

18 000,- EUR), výdavkov na covid-19 vo výške + 6 810,- EUR, výdavkov na prevádzku 

základnej školy vrátane školského klubu a školskej jedálne vo výške + 61 730,- EUR 

a v položke výdavkov na administratívu -16 729,- EUR. V odpadovom hospodárstve 

bol začlenený kapitálový výdavok na kúpu traktora vo výške +15 360,- EUR. 

            

Celkové plnenie rozpočtu za rok 2020 bolo nasledovné: 

 

Schválený Rozpočet 

rozpočet po zmene

k 31.12.2020 k 31.12.2020

v EUR v EUR

Príjmy celkom, z toho 2 081 306,67 1 748 308,72

1 631 104,52 1 693 277,16

Kapitálové príjmy 397 190,00 40 468,00

Finančné operácie príjmové 53 012,15 14 563,56

Výdavky celkom, z toho 2 080 806,67 1 744 903,08

1 604 572,67 1 661 009,72

Kapitálové výdavky 459 194,00 66 853,36

Finančné operácie výdavkové 17 040,00 17 040,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia 500,00 3 405,64

Rozpočet - rekapitulácia

Bežné príjmy

Bežné výdavky
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Celkové hospodárenie obce bolo ukončené prebytkom vo výške 167 025,91 EUR. 

Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 predstavovala nevyčerpané 

prostriedky na prenesený výkon štátnej správy vo výške -36 896,95 EUR a úpravu 

rozpočtového hospodárenia o – 114,67 EUR. Po započítaní tejto úpravy výsledok hos-

podárenia obce za rok 2020 predstavoval sumu 130 243,63 EUR a táto suma sa stane 

tvorbou rezervného fondu. Súčasťou bežných príjmov sú aj príjmy rozpočtových or-

ganizácií s právnou subjektivitou vo výške 95 101,78 EUR, čo pozitívne ovplyvnilo aj 

celkové hospodárenie obce. Ide o výrazne vyšší celkový výsledok hospodárenia ako 

bolo plánované pre rok 2020. Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že uvedený výsledok 

bol dosiahnutý vďaka ako vyšším bežným príjmom – plnenie na 102,09 %, tak aj 

nižším bežným výdavkom (plnenia na úrovni 92,63 %). Na krytie investícií bol použitý 

aj rezervný fond. Dynamika rastu výdavkov bola nižšia ako dynamika plnenia prí-

jmov.  

 

1.1.1. Plnenie bežného rozpočtu   

 

 
 

Bežné príjmy obce (vrátane príjmov rozpočtových organizácií - RO), dosiahnuté v roku 

2020 vo výške 1 728 626,97 EUR, boli plnené na 102,09 %.  Index medziročného 

rastu bežných príjmov 2020/2019 bol na úrovni +12,02 %. Čerpanie bežných výdav-

kov bolo na úrovni 92,63 % s indexom medziročného rastu vo výške +7,92 %. Bežné 

výdavky narástli najmä z dôvodu vyšších transferov na prenesený výkon štátnej 

správy, najmä v oblasti školstva a vzdelávania, výdavkov v súvislosti s covid-19 a vý-

davkami v rámci odpadového hospodárenia.  

 

Hospodárenie bežného rozpočtu bolo ukončené prebytkom vo výške 190 076,42 EUR. 

Výsledok bežného rozpočtu bol dosiahnutý na výrazne vyššej úrovni aj pri porovnaní 

s rokom 2019. 

Schválený Rozpočet Skutočnosť 

rozpočet po zmene rozpočet 

k 31.12.2020 k 31.12.2020 k 31.12.2020

v EUR v EUR v EUR

Príjmy celkom, z toho 2 081 306,67 1 748 308,72 1 745 464,33 99,84%

1 631 104,52 1 693 277,16 1 728 626,97 102,09%

Kapitálové príjmy 397 190,00 40 468,00 2 295,80 5,67%

Finančné operácie príjmové 53 012,15 14 563,56 14 541,56 99,85%

Výdavky celkom, z toho 2 080 806,67 1 744 903,08 1 578 438,42 90,46%

1 604 572,67 1 661 009,72 1 538 550,55 92,63%

Kapitálové výdavky 459 194,00 66 853,36 22 757,26 34,04%

Finančné operácie výdavkové 17 040,00 17 040,00 17 130,61 100,53%

Výsledok rozpočtového hospodárenia 500,00 3 405,64 167 025,91 4904,39%

Rozpočet - rekapitulácia % plnenia

Bežné príjmy

Bežné výdavky

1 543 155,82 1 631 104,52 1 693 277,16 1 728 626,97 102,09% 1,12

1 425 595,82 1 604 572,67 1 661 009,72 1 538 550,55 92,63% 1,0792

117 560,00 26 531,85 32 267,44 190 076,42

% plnenia Index 

2020/2019

Bežné príjmy 

Bežné výdavky

Výsledok bežného rozpočtu

Bežný rozpočet v EUR

Plnenie  rozpočtu 

k 31.12.2019

Schválený 

rozpočet 2020

Rozpočet po 

zmene 2020

Plnenie 

rozpočtu k 

31.12.2020
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Prebytok bežného rozpočtu vytvoril priestor použitia prebytku bežného rozpočtu na 

krytie kapitálových výdavkov a finančných operácií výdavkových.  

 

Bežné príjmy 

 

Najvýznamnejšia položka bežných príjmov sú daňové príjmy. Z bežných príjmov obce 

vo výške 1 728 626,97 EUR (v roku 2019 to bolo 1 543 155,82 EUR, t.j. v roku 2020 

nárast o 12,01 %) tvoria daňové príjmy čiastku 931 078,49 EUR, čo je 53,86 %-ný 

podiel na bežných príjmoch. Plnenie daňových príjmov dosiahlo úroveň 106,08 %. Aj 

v roku 2020 ich najvýznamnejšiu časť (81,83 %) tvoria tzv. podielové dane, teda dane, 

ktoré sú prerozdeľované zo štátneho rozpočtu z dane z príjmov fyzických osôb. Obec 

Láb je vo veľkej miere závislá na prerozdeľovanej dani z príjmov fyzických osôb. Na-

priek mimoriadnej pandemickej situácii a znížením príjmov fyzických osôb dosiahlo 

plnenie 108,85 %. Tento pozitívny vývoj bol spôsobený aj znížením podielových daní 

v rámci zmeny rozpočtu. Išlo o krok v rámci dodržania zásady opatrnosti a držaním 

úrovne výdavkov s cieľom docieliť vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet. Neplnenie 

rozpočtu bolo zaznamenané v položke poplatku za komunálny odpad a na dani za 

rozvoj. 

 

Id e o ostatné daňové príjmy v absolútnej hodnote tvorili 169 142,75 EUR, čo 

predstavuje nárast v porovnaní s rokom 2019 o 8,22 %. Ide o príjmy, ktoré sú 

vyrubované a inkasované na základe prijatých všeobecne záväzných nariadení 

(miestne dane a poplatky) a o ich výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo v Lábe. 

Taktiež obec priamo ovplyvňuje aj jej výber, správu a vymáhanie v prípade neplnenia 

si daňových povinností. 

Daň z nehnuteľnosti dosiahla objem 81 295,97 EUR a plnenie na úrovni 100,09 %. 

K 31.12.2020 tvorili nedoplatky na dani z nehnuteľnosti 9 703,07 EUR a v roku 2019 

to bola čiastka 5 941,68 EUR.  

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet

2020 2020 2020

2020 po zmene plnenie % plnenia
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PRÍJEM
v EUR v EUR

 k 31.12.2020        

v EUR
 k 31.12.2020        

1 100 DAŇOVÉ  PRÍJMY 927 695,00 877 705,18 931 078,49 106,08%

2 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 742 422,00 700 000,00 761 935,74 108,85%

3 111 003 Výnos dane z príjmov poukáz. územnej samospráve 742 422,00 700 000,00 761 935,74 108,85%

4 120 Dane z majetku 80 800,00 81 220,00 81 295,97 100,09%

5 121 Daň z nehnuteľností 80 800,00 81 220,00 81 295,97 100,09%

6 121 001     - z pozemkov 51 712,00 52 132,00 52 595,33 100,89%

7 121 002     - zo stavieb 29 088,00 29 088,00 28 700,64 98,67%

8 130 Domáce dane na tovary a služby 104 473,00 96 485,18 87 846,78 91,05%

9 133 001   - daň za psa 1 200,00 1 200,00 1 104,55 92,05%

10 133 012   - daň za užívanie verejného priestranstva 500,00 110,00 106,24 96,58%

11 133 013   - poplatok za komun.odpady a drobné staveb.odpady 87 773,00 72 676,00 69 057,73 95,02%

12 133 013   - poplatok za DSO v zmysle VZN (Zberný dvor) 0,00 350,00 371,88 106,25%

13 133 015  - poplatok za rozvoj 15 000,00 17 349,00 12 406,20 71,51%

14 134 001  - z úhrad za dobývací priestor 0,00 4 800,18 4 800,18 100,00%

15 200 NEDAŇOVÉ  PRÍJMY 101 123,24 134 876,64 144 432,80 107,09%

Bežné príjmy
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Z pohľadu budúceho vývoja,  uvedený príjem by sa mal v najbližších rokoch zvyšovať, 

nakoľko obec Láb ponúka nové obytné zóny, ktoré zvyšujú predpoklad zvýšenia prí-

jmu z tejto dane. Výber daní je dôležitou oblasťou, ktorá ovplyvňuje aj tvorbu cash 

flow a možnosť realizácie rôznych rozvojových projektov.  

 

Plnenie na položke označenej ako Domáce dane na tovary a služby, najmä v položke 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, bolo dosiahnuté na 

úrovni 69 057,73 EUR a predstavovalo plnenie 95,02 %.  Vzhľadom na legislatívne 

zmeny v oblasti odpadového hospodárstva je nutné zachovať vymožiteľnosť predmet-

nej miestnej dane a zamedziť zvyšovaniu neuhradených poplatkov. Výška nedoplatku 

na tejto dani k 31.12.2020 tvorila sumu 5 835,60 EUR. Spolu s nedoplatkom na dani 

z nehnuteľnosti ide už o sumu, ktorá má z pohľadu rozpočtu obce význam. Tzv. da-

ňový zákon poskytuje správcovi dane (obci) dostatočný priestor na vymáhanie daňo-

vých nedoplatkov. Určité rezervy sú aj vo výbere dane za rozvoj. Daň za psa je menej 

významným a len doplnkovým príjmom obce.  

 

Ďalšou formou príjmov sú nedaňové príjmy a súvisia najmä s príjmami za využívanie 

majetku. V roku 2020 dosiahli pri čiastke 144 432,80 EUR plnenie vo výške 107,09 

%. V uvedenej sume sú však obsiahnuté aj príjmy rozpočtových organizácií, ktoré má 

obec Láb zriadené.  
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Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku dosiahli 100,57 %-né plnenie a sumu 

19 923,03 EUR. V roku 2020 tvoril tento príjem najmä výnosy z nájmu bytových 

a nebytových priestorov v majetku obce (nájomné byty, kancelárske priestory, leká-

reň, pošta, atď.).   

 

Administratívne a iné poplatky sú sumou 119 454,43 EUR plnené na úrovni 108,48 

%. Ide o položku, ktorá je ťažko plánovateľná a môže byť len odhadovaná. 

Najdôležitejšími položkami sú administratívne poplatky, vývoz septikov a stočné. 

Významnými sú aj poplatky od rodičov za účasť detí v predškolskom zariadení, za 

réžiu na stravu v školskej jedálni a od ostatných stravníkov a poplatky za školský 

klub detí. 

Iné nedaňové príjmy prestavovali najmä príspevky na energie. Jednotlivé položky ne-

daňových príjmov a % ich plnenia obsahuje vyššie uvedená tabuľka. 

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet

2020 2020 2020

2020 po zmene plnenie % plnenia
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PRÍJEM
v EUR v EUR

 k 31.12.2020        

v EUR
 k 31.12.2020        

200 NEDAŇOVÉ  PRÍJMY 101 123,24 134 876,64 144 432,80 107,09%

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 19 399,32 19 810,32 19 923,03 100,57%

212 xxx Príjmy z vlastníctva 1 490,00 1 700,00 1 737,71 102,22%

212 002                    - z prenajatých pozemkov, vodnej plochy 1 490,00 1 700,00 1 735,31 102,08%

 - prenájom hrobových miest na 10 rokov 0,00 0,00 2,40

  -z prenajatých budov, priestorov a objektov 17 909,32 18 110,32 18 185,32 100,41%

212 003  - prenájom pošta 2 371,16 2 371,16 2 371,16 100,00%

212 003  - prenájom Dom smútku 360,00 360,00 360,00 100,00%

212 003  - prenájom Lekáreň 2,16 2,16 2,16 100,00%

212 002  - prenájom ostatné (multifun.ihrisko) 100,00 350,00 350,00 100,00%

212 003  - prenájom zdravotné stredisko - 2 ambulancie 2,00 2,00 1,00 50,00%

212 003  - prenájom bytový dom Láb 666 15 024,00 15 024,00 15 100,00 100,51%

 - z prenájmu riadu,kontajnerov,nádob na odpad 50,00 1,00 1,00 100,00%

220 Administratívne a iné poplatky a platby 76 388,00 110 118,00 119 454,43 108,48%

  - administratívne poplatky - ostatné 15 500,00 16 720,00 19 106,23 114,27%

 - administratívne poplatky 15 000,00 16 020,00 18 166,42 113,40%

 - ostatné poplatky (MZZO, ost.správne popl.) 500,00 700,00 939,81 134,26%

  - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb 60 888,00 93 398,00 100 348,20 107,44%

   - kopírovacie práce,rozhlas,pranie bielizne,vrecia 850,00 860,00 905,85 105,33%

                     - asist.poplatok IOM 38,00 38,00 24,10 63,42%

   - vývoz septikov 30 000,00 42 000,00 47 346,00 112,73%

                     - stočné 30 000,00 48 000,00 49 187,00 102,47%

  - poplatky za mimoriadne čistenie zar. 0,00 2 500,00 2 885,25 115,41%

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 20,00 10,00 6,92 69,20%

z vkladov 20,00 10,00 6,92 69,20%

290 Iné nedaňové príjmy 5 315,92 4 938,32 5 048,42 102,23%

  - Príspevky na energie 5 315,92 4 887,92 4 994,42 102,18%

           Dom smútku (33,-/mes.) 396,00 396,00 396,00 100,00%

291 004            Zdrav.stredisko 2 ambulancie (2x50,00€/mes.) 1 200,00 1 200,00 1 211,00 100,92%

           Lekáreň V.R.P. Zdravie (199,16/mes.) 2 389,92 2 389,92 2 389,92 100,00%

           Posilovňa  (90,-/mes.) 1 080,00 585,00 585,00 100,00%

           Ostatné-cvičenie v starej škole 250,00 317,00 412,50 130,13%

  - Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 0,00 0,00 0,00

  - Vratky (refundácia PHM od DPO,tabuľky s orient.číslami) 0,00 50,40 54,00 107,14%

Bežné príjmy



11 
 

Granty a transfery sú položkami, ktoré sú významnými z pohľadu ich objemu    

(skutočnosť 480 962,88 EUR pri predpoklade 470 153,41 EUR a 102,30 %-né 

plnenie). Ide najmä o transfery na prenesený výkon štátnej správy, najmä v oblasti 

vzdelávania – školstva (bližšia štruktúra grantov a transferov je v nasledujúcej 

tabuľke). Zdroje poskytované zo štátneho rozpočtu tak tvoria aj s prerozdeľovanými 

daňami čiastku 1 208 737,30 EUR (v roku 2018: 1 048 995,87 EUR) a predstavujú 

tak najvýznamnejší zdroj príjmov obce. Z celkových príjmov tvoria 73,12 % 

a z bežných až 78,32 %. 

 
 

Všetky granty a transfery boli zúčtované. Nevyužité prostriedky určené na prenesený 

výkon štátnej správy mohli byť použité aj v roku 2020, a to do 31.03. a boli vylúčené 

z prebytku hospodárenia obce za rok 2019. 

     

Bežné príjmy boli tvorené aj príjmami rozpočtových organizácií. Ostatné vlastné prí-

jmy týchto subjektov za stravné dosiahli 44 034,40 EUR. Celkovo dosiahli vlastné 

príjmy rozpočtových organizácií sumu 72 437,4 EUR. 

 

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet

2020 2020 2020

2020 po zmene plnenie % plnenia
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PRÍJEM
v EUR v EUR

 k 31.12.2020        

v EUR
 k 31.12.2020        

300 GRANTY  A  TRANSFERY 487 687,03 551 762,26 558 013,90 101,13%

310 Transfery v rámci verejnej správy 484 687,03 548 762,26 555 013,90 101,14%

Zo štátneho rozpočtu 484 687,03 548 762,26 555 013,90 101,14%

  -ZŠ-normatív vrátane pandemického príspevku a 

zabezpečenie dištančného vzdelávania
422 064,00 483 976,00 486 001,00 100,42%

 - ZŠ - príspevok na lyžiarsky výcvik 0,00 2 700,00 2 700,00 100,00%

 - ZŠ - príspevok na školu v prírode 0,00 0,00 0,00

 - ZŠ - príspevok na učebnice 0,00 5 968,00 5 968,00 100,00%

 - ZŠ - vzdelávacie poukazy 5 619,00 6 061,00 6 061,00 100,00%

 - Matričný úrad 2 237,92 2 407,58 2 407,58 100,00%

 - Stavebný úrad 2 007,99 2 786,95 2 786,95 100,00%

 - Životné prostredie 170,00 181,36 181,36 100,00%

 - Hlásenie pobytu občanov-REGOB 596,97 629,97 629,97 100,00%

 - Register adries 1 242,00 120,40 120,40 100,00%

 - MŠ predškoláci 5 489,00 4 928,00 4 928,00 100,00%

 - Cestná doprava, miestne komunikácie 78,15 82,47 82,47 100,00%

 - Voľby + SODB 500,00 4 950,93 4 950,93 100,00%

 - MV SR - príspevky na preventívne oaptrenia v rámci 

ochorenia COVID-19
0,00 0,00 4 226,64

 - Dotácia ÚPSVaR na stravné-predškoláci v MŠ 7 656,00 5 846,40 5 846,40 100,00%

 - Dotácia ÚPSVaR na stravné-žiaci v ZŠ potraviny 36 039,50 28 123,20 28 123,20 100,00%

 - Dotácia ÚPSVaR na stravné-žiaci v ZŠ - réžia 986,50 0,00 0,00 0,00

310 GRANTY A DOTÁCIE 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00%

 - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ Láb 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00%

Bežné príjmy
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Bežné výdavky 

   

Bežné výdavky boli plnené na 92,63 %. V porovnaní s rokom 2019 vzrástli a index 

medziročného rastu dosiahol 7,82 %, pričom  dynamika rastu bežných výdavkov bola 

nižšia ako dynamika rastu bežných príjmov (index rastu 2019/2018 bol 12,02 %). 

Bežné výdavky rástli v roku 2020 pomalšie ako v roku 2019, a to napriek mimoriad-

nym výdavkom v súvislosti s pandemickou situáciou.  

 

Plnenie bežných výdavkov v jednotlivých oblastiach je nižšie ako bolo plánované. Vý-

nimku tvorí len Program 10: Sociálne služby, kde došlo k prekročeniu výdavkov 

o 5,83 %, čo tvorí v absolútnej hodnote zanedbateľnú čiastku 82,48 EUR. V ostat-

ných programoch došlo k nedočerpaniu plánovaných výdavkov. % plnenia je rôzne 

a pohybuje sa od 44,21 % (Pozemné komunikácie) do 94,81 % (Prostredie pre život). 

Nasledujúca tabuľka rekapituluje úroveň čerpania výdavkov v jednotlivých progra-

moch rozpočtu:   

 

 
 

Schválený Rozpočet Skutočné % plnenia

rozpočet po zmene plnenie

2019 2019 2019
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PRÍJEM

v EUR v EUR v EUR

OSTATNÉ PRÍJMY-ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 39 300,00 41 391,61 44 034,40 106,38%

Ostatné vlastné príjmy RO 39300 41 391,61 44 034,40 106,38%

72f MŠ - strav né 15 600,00 15 600,00 12 159,11 77,94%

72f MŠ - ostatné príjmy  (dobropis...) 0,00 2 091,61 2 119,54 101,34%

72f ZŠ - ostatné príjmy  (dobropis...) 0,00 0,00 7 276,18

72f ŠJ - potrav iny 23 700,00 23 700,00 22 479,57 94,85%

100 BEŽNÉ PRÍJM Y SPOLU: 1 431 023,81 1 508 712,91 1 543 155,82 102,28%

Bežné príjmy

Rozpočet Rozpočet Plnenie Plnenie

po zmene rozpčtu rozpčtu

k 31.12.2020 k 31.12.2020 k 31.12.2020 k 31.12.2020

v EUR v EUR v EUR v %

Bežné výdavky spolu: 1 604 572,67 1 661 009,72 1 538 550,55 92,63%

   z toho:

Program 1:Plánovanie, manažm. a kontrola 6 950,00 6 526,00 4 084,98 62,60%

Program 2:Interné služby obce 49 541,00 70 925,56 64 897,73 91,50%

Program 3:Služby občanom 8 546,89 7 415,95 6 001,11 80,92%

Program 4:Bezpečnosť, právo a poriadok 12 379,32 18 689,32 15 891,70 85,03%

Program 5:Odpadové hospodárstvo 152 271,60 150 874,98 138 745,58 91,96%

Program 6:Pozemné komunikácie 3 078,15 3 082,47 1 362,67 44,21%

Program 7:Vzdelávanie 943 990,42 1 004 110,96 932 903,14 92,91%

Program 8:Kultúra a šport 38 417,71 30 946,02 28 687,78 92,70%

Program 9:Prostredie pre život 137 466,82 137 528,53 130 393,74 94,81%

Program 10:Sociálne služby 5 706,75 1 415,00 1 497,48 105,83%

Program 11:Administratíva 246 224,00 229 494,93 214 084,64 93,29%

Bežné výdavky spolu
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Program Plánovanie, manažment a kontrola má realizované výdavky na úrovni 62,60 

%. V rámci rozpočtu ide o nižší objem výdavkov, ktoré sú predstavované výdavkami 

na audit, členské príspevky, propagáciu obce. Nižšie plnenie bolo v dôsledku nižšej 

úhrady na členských príspevkoch. 

 

Interné služby obce sú predstavované výdavkami na Zasadnutia orgánov obce, 

údržbu majetku obce, poistenie, autodoprava, školenia zamestnancov, informačný 

systém. Skutočné výdavky boli realizované vo výške 64 897,73 EUR (91,50 %-né pl-

nenie). 

 

Služby občanom je program, ktorý taktiež nemá z pohľadu celého rozpočtu významnú 

čiastku (0,39 % celkových bežných výdavkov). 80,92 %-né plnenie predstavuje nena-

plnenie výdavkov, najmä na Lábske noviny. Ostatné výdavky boli vynaložené na 

miestny rozhlas, údržbu cintorína a domu smútku, na matriku, evidenciu obyvateľ-

stva, atď. a sú čiastočne kryté zdrojmi zo štátneho rozpočtu. 

 

Program Bezpečnosť, právo a poriadok má realizované výdavky vo výške 15 891,70 

EUR (85,03 %-né plnenie). Nedočerpanie súvisí s nižšími výdavkami na PHM a ener-

gie, ktorých čerpanie sa odvíja aj od počtu výjazdov. DHZ každoročne je financovaný 

aj z nenávratnej dotácie vo výške 3 000,- EUR, čo súvisí aj so zaradením DHZ do 

príslušnej siete ochranných a bezpečnostných zložiek. 

 

Odpadové hospodárstvo má rozpočtovaný a skutočne využitý objem finančných pro-

striedkov vo výške 138 745,58 EUR (91,96 %-né plnenie). Pre rok 2020 bolo pláno-

vanie uvedenej položky náročné vzhľadom na neustále legislatívne zmeny a najmä 

v súvislosti s vysokým navýšením ceny za skládkovanie tuhého komunálneho od-

padu a s vplyvom  posudzovania úrovne separovania odpadu v obci na cenu za sklád-

kovanie. Úspora bola zaznamenaná z dôvodu nižších výdavkov na zber a likvidáciu 

odpadu a na prevádzku a údržbu čističky odpadových vôd. 

 

Nízke čerpanie výdavkov v Programe Pozemné komunikácie bolo zapríčinené nečer-

paním výdavkov na PHM a zimnú údržbu. Ďalej aj výdavky na posypové látky a na 

opravu a údržbu ciest boli realizované v nižšej miere. Aj keď ide o nízku úroveň plne-

nia, celkovo bolo v tomto programe plánovaných len 3 082,47- EUR (čerpanie na 

44,21 %, čo predstavuje 1 362,67 EUR), takže celková úspora v rámci rozpočtu obce 

nie je v tejto kapitole výrazná. 

 

Najvýznamnejšou položkou bežných výdavkov sú výdavky na vzdelávanie. Skutočnosť 

v roku 2020 dosiahla čiastku 932 903,14 (v roku 2019: 849 988,64 EUR, čo 

predstavuje nárast vo výške + 9,75 %). Plnenie v roku 2020 dosiahlo 93,91 %. 

Materská škola disponovala so zdrojmi vo výške 282 546,63 EUR, čo predstavuje 

88,87 %-né plnenie a základná škola zdrojmi vo výške 650 356,51 EUR, čo je plnenie 

na 94,78 %. Obec Láb poskytla školským zariadeniam príspevky zo svojho rozpočtu 

na originálne kompetencie v plnej výške, celkové nedočerpanie súviselo 

s príspevkami od štátu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré súvisia s reálnymi 

výdavkami a počtom záujemcov – lyžiarsky výcvik, stravné, atď. Nižšie plnenie 
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a čerpanie rozpočtu súviselo aj s protipandemickými opatreniami, obmedzenou 

prevádzkou školskej jedálne a školského klubu detí. 

V programe Kultúra a šport bolo dosiahnuté plnenie vo výške 92,70 % (28 687,78 

EUR). Výdavky sú realizované na kultúrne a športové podujatia a údržbu ihrísk. 

Úspora bola zaznamenaná na položke energie. Nižšie plnenie rozpočtu vyplynulo 

z nemožnosti organizovania kultúrnych podujatí a zákazu vychádzania. Dotácie 

fyzickým a právnickým osobám boli obcou Láb poskytnuté v plnej výške. 

 V rámci programu Prostredie pre život sú realizované výdavky na verejné osvetlenie, 

údržbu zelene, rozvoja obce, údržby verejných priestranstiev, mzdy a odvody za 

zamestnancov, ktorí tieto činnosti vykonávajú. Ide o program, ktorého výdavky 

predstavujú sumu 130 393,74 EUR a 94,81 %-né plnenie. Úspora bola zaznamenaná 

na položke energie a mzdy.  

Sociálne služby sú z pohľadu rozpočtu zanedbateľnou položkou s plnením na    

105,83 %. Najdôležitejšou položkou je stravovanie dôchodcov, výdavky predstavovali 

čiastku 1 382,48 EUR. Celkové plnenie bolo na úrovni 1 497,48 EUR (v roku 2019 

3 633,74 EUR). S obmedzením prevádzky školskej jedálne sa znížil aj počet 

poskytovaných obedov pre dôchodcov, čo ovplyvnilo výdavky za ne. 

Ďalšou najvýznamnejšou oblasťou bežných výdavkov sú výdavky na administratívu 

a súvisia so zabezpečením chodu obce a obecného úradu. Plnenie v tejto položke do-

siahlo 93,29 % (v roku 2019: 94,74 %) a predstavuje sumu čerpania 214 084,64 EUR 

(v roku 2019: 220 596,61 EUR).  Úspory boli realizované v oblasti miezd a odvodov, 

a energií. 

 

Úspory na energie súvisia s údržbou majetku, ktorá bola realizovaná v uplynulých 

obdobiach. Ide najmä o zateplenie budov ZŠ, MŠ, hasičskej zbrojnice, zdravotného 

strediska, rekonštrukcia verejného osvetlenia. 

 

Bežný rozpočet bol ukončený prebytkom vo výške 190 076,42 EUR a tieto prostriedky 

boli použité na krytie kapitálových investícií a finančných operácií výdavkových. Hos-

podárenie obce v prevádzkovej oblasti je možné hodnotiť ako efektívne a obozretné, 

výsledok rozpočtového hospodárenia - prebytok vysoko prekročil očakávanú a pláno-

vanú skutočnosť (32 267,44 EUR %):  

  

 
 

 

Prebytok bežného rozpočtu bol plánovaný v sume 26 531,85 EUR. Po zmenách 

rozpočtu bol prebytok plánovaný vo výške 32 267,44 EUR, čím boli naplnené zákonné 

podmienky pri zostavovaní bežného rozpočtu.  

1 543 155,82 1 631 104,52 1 693 277,16 1 728 626,97 102,09% 1,1202

1 425 595,82 1 604 572,67 1 661 009,72 1 538 550,55 92,63% 1,0792

117 560,00 26 531,85 32 267,44 190 076,42

% 

plnenia

Index 

2020/2019

Bežné príjmy 

Bežné výdavky

Výsledok bežného rozpočtu

Bežný rozpočet v EUR

Plnenie  

rozpočtu k 

31.12.2019

Schválený 

rozpočet 2020

Rozpočet po 

zmene 2020

Plnenie 

rozpočtu k 

31.12.2020
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Ako vidieť z tabuľky, schodok kapitálového rozpočtu je podstatne nižší ako prebytok 

bežného rozpočtu. Veľká časť prebytku sa stala preto zdrojom rezervného fondu. 

 

1.1.2. Plnenie kapitálového rozpočtu 

 

 

Kapitálové príjmy boli naplnené na 5,67 % (2 295,80 EUR), čo je nízke plnenie. 

Predpokladom rozpočtu bolo čerpanie nenávratných zdrojov financovanie. Realizácia 

mnohých výziev sa odložila na nasledujúce obdobie.  

Kapitálové výdavky boli plnené vo výške 34,04 % (22 757,26 EUR). Nízke čerpanie 

vyplýva z nedosiahnutia zdrojov, z ktorých mali byť kapitálové výdavky realizované. 

Najvýznamnejšou položkou je kúpa fekálneho prívesu na vývoz septikov vo výške 

15 360,- EUR.  

Výsledkom kapitálového rozpočtu je schodok vo výške – 20 461,46 EUR, pričom pred-

pokladaný schodok kapitálového rozpočtu bol na úrovni 26 385,36- EUR.  

 

Rozpočtové organizácie v roku 2020 nedosiahli žiadne kapitálové príjmy. 

 

Kapitálový rozpočet obce Láb bol v roku 2020 spracovaný ako rastový a rozvojový. 

Vzhľadom na skutočnosť, že takmer všetky kapitálové výdavky mali byť realizované 

z nenávratných finančných príspevkov Európskeho spoločenstva a štátneho rozpočtu 

72 519,90 397 190,00 40 468,00 2 295,80 5,67% 0,0317

213 479,76 459 194,00 66 853,36 22 757,26 34,04% 0,1066

-140 959,86 -62 004,00 -26 385,36 -20 461,46Výsledok kapitálového rozpočtu

% plnenia Index 

2020/2019

Kapitálové príjmy 

Kapitálové výdavky

Kapitálový rozpočet v EUR

Plnenie  

rozpočtu k 

31.12.2019

Schválený 

rozpočet 2020

Rozpočet po 

zmene 2020

Plnenie 

rozpočtu k 

31.12.2020

Rozpočet Rozpočet Plnenie Plnenie

po zmene rozpčtu rozpčtu

k 31.12.2020 k 31.12.2020 k 31.12.2020 k 31.12.2020

v EUR v EUR v EUR v %

Kapitálové príjmy spolu: 397 190,00 40 468,00 2 295,80 5,67%

Kapitálové výdavky spolu: 459 194,00 66 853,36 22 757,26 34,04%

   z toho:

Program 1:Plánovanie, manažm. a kontrola 0,00 0,00 0,00 0,00

Program 2:Interné služby obce 442 994,00 45 284,00 2 288,40 5,05%

Program 3:Služby občanom 0,00 2 200,00 1 099,50 49,98%

Program 4:Bezpečnosť, právo a poriadok 0,00 3 009,36 3 009,36 100,00%

Program 5:Odpadové hospodárstvo 0,00 15 360,00 15 360,00 100,00%

Program 6:Pozemné komunikácie 0,00 0,00 0,00 0,00%

Program 7:Vzdelávanie 16 200,00 0,00 0,00 0,00%

Program 8:Kultúra a šport 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00%

Program 9:Prostredie pre život 0,00 0,00 0,00 0,00%

Program 10:Sociálne služby 0,00 0,00 0,00 0,00%

Program 11:Administratíva 0,00 0,00 0,00 0,00%

 + Prebytok /-Schodok kapitálového rozpočtu -62 004,00 -26 385,36 -20 461,46 77,55%

Kapitálové výdavky spolu
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a tieto zdroje neboli poskytnuté vzhľadom na opatrenia v súvislosti s coronavírusom 

covid-19, neboli plánované investície zrealizované.  

 

1.1.3. Plnenie finančných operácií 

 

Finančné operácie sú uvedené v tabuľke: 

 

 

 

Pôvodný výsledok finančných operácií – prebytok vo výške 35 972,15 EUR bol 

zmenou rozpočtu upravený na schodok vo výške - 2 476,44 EUR. Skutočným 

výsledkom finančných operácií bol schodok vo výške - 2 589,05 EUR. Časť 

príjmov bolo tvorených prostriedkami rozpočtových organizácií, ktoré neboli 

použité v roku 2019. Výdavky boli použité na odkúpenie obchodného podielu 

na spoločnosti Lábinnvest, s.r.o. a splátky úverov ŠFRB. Schodok finančných 

operácií bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.  

 

1.2. Výsledok hospodárenia  

 

Z analýzy hospodárenia vyplýva, že Obec Láb skončila rozpočtové hospodárenie 

v roku 2020 nasledovne: 

 

a) v bežnom rozpočte dosiahol prebytok bez vylúčenia mimorozpočtových položiek 

vo výške + 190 076,42 EUR 

b) v kapitálovom rozpočte dosiahol schodok vo výške -20 461,46 EUR 

c) rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu predsta-

vuje prebytok vo výške  169 614,96 EUR. 

 

Prebytok hospodárenia bol znížený o sumu – 36 896,95 EUR (nevyčerpané pro-

striedky). Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu dosiahol hodnotu 

132 718,11 EUR.  

 

Výsledkom finančných operácií bol schodok vo výške – 2 589,05 EUR.  

 

 

Rozpočet Rozpočet Plnenie Plnenie

po zmene rozpčtu rozpčtu

k 31.12.2020 k 31.12.2020 k 31.12.2020 k 31.12.2020

v EUR v EUR v EUR v %

Príjmy* 53 012,15 14 563,56 14 541,56 99,85%

ZŠ zost. normatívu z pred.roka 0,00 12 643,56 12 643,56 100,00%

MŠ a ZŠ zost.z predchádzajúceho roka-stravné 0,00 1 241,89 1 241,89 100,00%

Príjem z peňažných fondov obce/Rezervný fond 52 972,15 638,11 638,11 100,00%

Výdavky* 17 040,00 17 040,00 17 130,61 100,53%

splátky úveru ŠFRB 7 000,00 7 000,00 7 112,61 7 112,61

Odkúpenie OS Lábinvest s.r.o. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

IOM správne poplatky (819005 = 2,00 €) 40,00 40,00 18,00 18,00

Výsledok hospodárenia FO 35 972,15 -2 476,44 -2 589,05 104,55%

Finančné operácie 
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Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020 po započítaní finanč-

ných operácií je 167 025,91 EUR.   

 

Vykázaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 

ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa 

opatrenia MF SR č. z 10. decembra 2014 č. MF/21231/2014-31, ktorým sa ustano-

vujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové 

organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení 

neskorších predpisov (ďalej len Postupy účtovania). 

 

Z prebytku hospodárenia obce pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona o roz-

počtových pravidlách územnej samosprávy boli vylúčené nevyčerpané účelovo určené 

prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, 

nakoľko použitie príspevkov a dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu zo 

ŠR. Ide o transfer na prenesený  výkon štátnej správy v oblasti školstva – účelovo 

určené s možnosťou použitia v roku 2020 vo výške 36 896,95 EUR. 

 

Hospodárenie obce Láb za rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020

Bežné príjmy spolu 1 728 626,97 €

z toho: Bežné príjmy obce 1 633 525,19 €

           Bežné príjmy RO 95 101,76 €

Bežné výdavky spolu 1 538 550,55 €

z toho:Bežné výdavky obce 605 647,41 €

          Bežné výdavky RO 932 903,14 €

Bežný rozpočet 190 076,42 €

Kapitálové príjmy spolu 2 295,80 €

z toho: Kapitálové príjmy obce 2 295,80 €

           Kapitálové príjmy RO 0,00 €

Kapitálové výdavky spolu 22 757,26 €

z toho: Kapitálové výdavky obce 22 757,26 €

           Kapitálové výdavky RO 0,00 €

Kapitálový rozpčet -20 461,46 €

Prebytok / schodok bežného a kapitálového rozpočtu 169 614,96 €

Vylúčenie z prebytku 36 896,95 €

Upravený prebytok / schodok bežného a kapitálového rozpočtu 132 718,11 €

Príjmové finančné operácie 14 541,56 €

Výdavkové finančné operácie 17 130,61 €

Rozdiel finančných operácií -2 589,05 €

PRÍMY SPOLU 1 745 464,33 €

VŹDAVKY SPOLU 1 578 438,42 €

Hospodárenie obce 167 025,91 €

úprava rozpočtového hospodárenia 114,67 €

Prebytok rozpočtu 167 140,58 €

Vylúčenie z prebytku -36 896,95 €

Upravené hospodárenie obce 130 243,63 €
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Skutočná tvorba rezervného fondu po konečnej úprave rozpočtového hospodárenia 

vo výške + 114,67 EUR bola v zmysle platnej legislatívy odporúčaná vo výške 

130 243,63 EUR. 

 

1.3. Tvorba a hospodárenie fondov 

  

V zmysle § 15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec povinná 

vytvárať rezervný fond najmenej vo výške 10 % z prebytku bežného a kapitálového 

rozpočtu. Prebytok hospodárenia po jeho vysporiadaní a úprave činí 130 243,63 

EUR.   

 

Obec vytvára len rezervný fond, preto celý prebytok hospodárenia je navrhovaný na 

rozdelenie v prospech rezervného fondu. O jeho použití rozhoduje obecné zastupiteľ-

stvo. 

 

Počiatočný  stav rezervného fondu k 01.01.2020 predstavoval sumu 89 273,62 EUR. 

Prírastky boli realizované vo výške 72 344,07 EUR (výsledok rozpočtového hospodá-

renia za rok 2019) a použitie vo výške 638,11 EUR. Konečný stav k 31.12.2020 pred-

stavoval 160 979,58 EUR. 

 

Obec vytvára aj sociálny fond. Jeho tvorbu a použitie upravuje interný predpis a ko-

lektívna zmluva vyššieho stupňa. Počiatočný stav k 01.01.2020 bol vo výške 1 264,96 

EUR. Tvorba v roku 2020 predstavuje sumu 2 244,24 EUR (z objemu hrubých miezd 

1,25 %), použitie sumu 2 565,80 EUR. Použitie sociálneho fondu bolo realizované 

najmä na stravovanie. Ide o naplnenie zákonnej povinnosti zamestnávateľa. Končený 

stav k 31.12.2020 je 943,40 EUR. 

 

2. Bilancia aktív a pasív 

 

Stav majetku obce k 31.12.2020 mierne klesol z hodnoty 4 553 129,49 EUR na 

4 502 829,24 EUR, to najmä v položke dlhodobého hmotného majetku. Ďalšou 

významnou položkou majetku obce je dlhodobý finančný majetok vo výške 

975 530,84 EUR. Najvýznamnejšiu časť dlhodobého hmotného majetku tvoria 

pozemky v hodnote 810 291,06 EUR a stavby v hodnote 1 364 980,42 EUR. Na  tejto 

položke bol zaznamenaný pokles o 90 079,10 EUR. Dôvodom sú najmä odpisy 

majetku obce a majetku v správe rozpočtových organizácií. V dôsledku zreálnenia 

hodnoty obstarávaných investícií bol zaznamenaný pokles na položke obstarávanie 

dlhodobého hmotného majetku. Uvedené bolo vykonané na základe uznesenia 

obecného zastupiteľstva. Obec časť majetku využíva aj na prenájom, čím ho efektívne 

využíva. Časť majetku bola nadobudnutá z nenávratných zdrojov Európskeho 

spoločenstva a štátneho rozpočtu, čím obec získala majetkové hodnoty s minimálnym 

dopadom na rozpočet obce. V súčasnosti sú na tejto položke evidované projektové 

dokumentácie na projekty, ktoré v prípade získania nenávratných zdrojov 

financovania môžu byť realizované v najbližšom období. Ide o projektovú 

dokumentáciu na zateplenie a opravu budovy starej školy, školskej jedálne alebo 

obecného úradu.     
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Dlhodobý finančný majetok predstavuje sumu 975 530,84 EUR a ide o podiel na Bra-

tislavskej vodárenskej spoločnosti a na spoločnosti Lábinvest. Spoločnosť Lábinvest 

v súčasnosti nevykonáva žiadnu činnosť a v prípade stratového hospodárenia bude 

nutné v budúcnosti uvedenú investíciu preceniť. Obec Láb získala na tejto spoloč-

nosti v roku 2020 100 %-ný majetkový podiel. 

 

Z pohľadu krátkodobého majetku je stabilnou položkou stav finančných účtov vo 

výške 333 727,56 EUR. V rámci uvedenej položky je uvedená aj položka cenín 

v hodnote 908,- EUR.  Stav na účtoch a v pokladni predstavujú  vlastné zdroje obce 

(332 819,56 EUR). Finančná kondícia obce je na  veľmi dobrej úrovni a je stabilná. 

K 1.1.2020 bol stav na bankových účtoch a v pokladni vo výške 188 138,10 EUR.  

 

Krátkodobé pohľadávky zaznamenali nárast z hodnoty 20 342,23 EUR na hodnotu 

75 899,24 EUR, významnejšiu čiastku predstavujú daňové pohľadávky – pohľadávky 

z poplatku za rozvoj. Pohľadávky však kvôli veľkosti majetku obce netvoria významnú 

časť majetku obce, avšak je nutné dôsledne sledovať ich lehotu splatnosti a bonitu.  

 

Vlastné imanie je k 31.12.2020 v hodnote 3 069 362,91 EUR (stav k 31.12.2019 bol 

3 346 656,29 EUR). Dlhodobé záväzky medziročne klesli najmä v dôsledku 

pravidelného splácania úveru ŠFRB, a to na sumu 171 141,08 EUR zo sumy             

178 419,72  EUR. Ide o návratný zdroj financovania s lehotou splatnosti nad 1 rok 

a jeho zostatok (bez úroku) k 31.12.2020 činí sumu 170 197,68 EUR. Zdrojom 

splácania tohto úveru je nájomné od nájomníkov užívajúcimi bytové jednotky vo 

vlastníctve obce. Krátkodobé záväzky mierne klesli na sumu 37 504,33 EUR.  V rámci 

uvedený stav záväzkov sú evidované hlavne záväzky z pracovnoprávnych vzťahov, 

ktoré boli splatné v januári 2020 (12 568,75 EUR mzdy, 8 261,24 EUR odvody, 

2 128,02 EUR dane), záväzky voči dodávateľom (6 561,24 EUR) a ostatné záväzky 

(7 185,08 EUR – zábezpeky – kaucie). Ich výška je zanedbateľná. Vzhľadom na 

výkonnosť obecnej ekonomiky je výška krátkodobých záväzkov zanedbateľná. 

Zadlženosť obce z pohľadu návratných zdrojov financovania je v zmysle zákona 

nulová (úver zo ŠFRB sa do zadlženosti nezapočítava). Obec neeviduje žiadne iné 

úverové zaťaženie.  

 

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 

 

Podľa § 17 ods. 7 zákona o RPÚS sa celkovou sumou dlhu obce rozumie súhrn 

záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov 

z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce. 

 

Do celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z úveru 

poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných 

bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného 

za obecné nájomné byty. 

 

Pri preverovaní stavu a vývoja dlhu k 31.12.2020 v zmysle § 17 ods. 15 zákona 

o RPÚS oprávnená osoba konštatuje, že: 
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− z predloženej účtovnej závierky k 31.12.2019, ktorá o. i. obsahuje súvahu, 

výkaz ziskov a strát, výkaz o plnení rozpočtu, vyplýva, že skutočné bežné príjmy 

obce za rok 2019, vyčíslené v zmysle § 17, ods. 6, písm. b) boli zaznamenané vo 

výške 996 755,54 EUR, skutočné bežné príjmy, vyčíslené v zmysle § 17, ods. 6, 

písm. a) dosiahli 1 470 718,42 EUR  

− podľa Účtovnej závierky obce Láb k 31.12.2019, ktorá obsahuje súvahu, výkaz 

ziskov a strát, a výkaz o plnení rozpočtu, obec Láb vykazuje v stave záväzkov 

návratné zdroje financovania. Stav návratných zdrojov financovania obce Láb k 

31.12.2020 je v sume 0,- EUR (bez úveru ŠFRB, úver zo ŠFRB je k 31.12.2020 

vo výške 170 197,68 EUR). Obec Láb nevykazuje žiadne ručiteľské záväzky.  

 

Celková suma dlhu obce Láb k 31.12.2020 v sume 0,- EUR predstavuje 0 % 

skutočných upravených bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka1 (rok 

2019: suma 996 755,54 EUR), a celková suma dlhu ku skutočne dosiahnutým 

príjmom predchádzajúceho roka dosiahla 0,- %, t.j. ani jedna hodnota neprekročila 

60 % skutočných bežných príjmov alebo upravených skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka. Zadlženosť obce pri započítaní úveru zo ŠFRB 

predstavuje pri ročnej výške splátok 8 912,16 EUR úroveň 0,6 %. 

 

Celková suma dlhovej služby (ročných splátok návratných zdrojov financovania) 

v sume 0,- EUR predstavuje 0 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka (rok 2019: suma 996 755,54 EUR), t.j. neprekročila 25 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 

Obec Láb nie je povinná prijať opatrenia, ktorých cieľom by bolo zníženie celkovej 

sumy dlhu, nakoľko nedosiahlo hranicu celkovej sumy dlhu definovanej platnou 

legislatívou. Výpočet bol realizovaný podľa platnej úpravy platnej pre rok 2019. 

 

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pô-

sobnosti obce 

 

Obec Láb nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 

 

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách poskytovaných právnickým a fy-

zickým osobám podľa § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z. 

 

Obec Láb v roku 2020 poskytla zo svojho rozpočtu dotácie siedmym subjektom, 

uplatňujúc § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a v sú-

lade so Všeobecne záväzným nariadením obce č. 1/2017 o dotáciách. Celková výška 

poskytnutých dotácií predstavovala sumu 11 848,95 EUR. Dotácie boli vyčerpané 

a vyúčtované, a do rozpočtu obce bola poskytnutá vratka vo výške 1,05 EUR. Účelom 

 
1 skutočné bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka znížené o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpoč-

tovom 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 
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poskytovaných dotácií bola podpora všeobecne prospešných služieb a na všeobecne 

prospešný alebo iný verejnoprospešný cieľ. 

 

Všetky dotácie boli riadne a v stanovených lehotách zúčtované, a použité na účel, na 

ktorý boli poskytnuté. 

 

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 

Obec Láb nevykonávala v roku 2020 žiadnu podnikateľskú činnosť a nemá vydané 

žiadne oprávnenie k výkonu podnikateľských činností. 

 

7. Hodnotenie plnenia programov obce 

 

Obec Láb na rok 2020 zostavila rozpočet v zmysle funkčnej, druhovej a ekonomickej 

klasifikácie. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, na základe ktorého obec neup-

latňovala programové rozpočtovanie pre rok 2020. Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 

2020 preto nebola povinnosť zostaviť rozpočet v členení podľa programov a podpro-

gramov, vrátane cieľov a merateľných ukazovateľov. Obsahom záverečného účtu 

preto nie je hodnotenie efektívnosti programov. Jednotlivé programy sú však analy-

zované z pohľadu ich čerpania a tvorby zdrojov a tvoria tzv. hodnotiacu správu Záve-

rečného účtu na rok 2020. 
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Návrh záverečného účtu obce Láb za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsa-

huje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 uvedeného zákona. 

 

Návrh záverečného účtu v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej 15 

dní spôsobom obvyklým. 

 

Riadna účtovná závierka a hospodárenie obce boli v súlade s § 9 ods. 4 zákona 

o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samo-

správy overené audítorom. 

 

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odpo-

rúčam obecnému zastupiteľstvu obce Láb uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného 

účtu obce Láb za rok 2020 výrokom 

  

 

SCHVÁLIŤ CELOROČNÉ HOSPODÁRENIE  

 

BEZ VÝHRAD. 

 

 

 

v Lábe, dňa 25.05.2021 

 

 

 

Ing. Silvia Kapášová, v.r. 

Hlavná kontrolórka obce Láb  


