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Záverečný účet obce za rok 2020
1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 06.12.2019 uznesením OZ
č.49/A/1/2019. Súčasťou schváleného rozpočtu je aj rozpočet ZŠ s MŠ Klin.
Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 31.01.2020 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 1)
- druhá zmena schválená dňa 28.02.2020 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 2)
- tretia zmena schválená OZ dňa 04.03.2020 uznesením OZ č. 63/B/2/2020 (RO č. 3)
- štvrtá zmena schválená OZ dňa 22.04.2020 uznesením OZ č. 73/A/2/2020 (RO č. 4)
- piata zmena schválená dňa 30.06.2020 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 5)
- šiesta zmena schválená OZ dňa 22.07.2020 uznesením OZ č. 77/B/1/2020 (RO č. 6)
- siedma zmena schválená dňa 31.08.2020 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 7)
- ôsma zmena schválená OZ dňa 21.10.2020 uznesením OZ č. 85/B/1/2020 (RO č. 8)
- deviata zmena schválená dňa 30.11.2020 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 9)
- desiata zmena schválená OZ dňa 11.12.2020 uznesením OZ č. 90/B/1/2020 (RO č. 10)
- jedenásta zmena schválená dňa 31.12.2020 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 11)

ROZPOČET OBCE k 31.12.2020
Schválený
rozpočet

PRÍJMY CELKOM

2.058.781,00

Skutočné plnenie
príjmov/čerpani
a výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov /
%
čerpania
výdavkov

2.482.518,00 2.476.546,93

99,76

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

z toho :

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

2.028.153,00
17.480,00
13.148,00

2.203.907,00
140.328,00
138.283,00

2.199.780,23 99,81
138.486,25 98,69
138.280,45 100,00

1.968.264,00
1.950.784,00
17.480,00
0,00
90.517,00

2.317.647,00
2.055.431,00
140.328,00
121.888,00
164.871,00

2.311.676,26 99,74
2.051.303,93 99,80
138.486,25 98,69
121.886,08 100,00
164.870,67 100,00

77.369,00
0,00
13.148,00

148.476,00
0,00
16.395,00

148.476,30 100,00
0,00
16.394,37 100,00

z toho :

a) OBEC
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
b) RO s právnou subjektivitou
– ZŠ s MŠ
Bežné príjmy RO
Kapitálové príjmy RO
Finančné príjmy RO

VÝDAVKY CELKOM

2.019.547,00

2.259.550,00 2.230.721,97

98,72

z toho :

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

1.878.122,00
141.425,00
0,00

1.909.923,00
349.010,00
617,00

1.888.543,72
341.561,48
616,77

98,88
97,87
99,96
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z toho :

a) OBEC
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
b) RO s právnou subjektivitou
– ZŠ s MŠ
Bežné výdavky RO
Kapitálové výdavky RO
Finančné výdavky RO
ROZPOČTOVÉ
HOSPODÁRENIE OBCE

681.007,00
539.582,00
141.425,00
0,00
1.338.540,00

828.510,00
479.500,00
349.010,00
0,00
1.431.040,00

799.681,79 96,52
458.120,31 95,54
341.561,48 97,87
0,00
1.431.040,18 100,00

1.338.540,00
0,00
0,00

1.430.423,00
0,00
617,00

1.430.423,41 100,00
0,00
616,77 99,96

+ 39.234,00

+ 222.968,00 +245.824,96

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV za rok 2020
Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

PRÍJMY SPOLU

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2.482.518,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
2.476.546,93

%
plnenia
99,76

2.317.647,00

2.311.676,26

99,74

2.055.431,00
140.328,00
121.888,00
164.871,00

2.051.303,93
138.486,25
121.886,08
164.870,67

99,80
98,69
100,00
100,00

Z toho :

OBEC
Z toho :

100,200,300 - Bežné príjmy
200,300 - Kapitálové príjmy
400 - Finančné operácie
ZŠ s MŠ
Z toho :

100,200,300 - Bežné príjmy
148.476,00
148.476,30
100,00
200,300 - Kapitálové príjmy
0,00
0,00
400 - Finančné operácie
16.395,00
16.394,37
100,00
Z rozpočtovaných celkových príjmov 2.482.518,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
2.476.546,93 Eur, čo predstavuje 99,76 % plnenie.

1. BEŽNÉ PRÍJMY – OBEC:
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
2.055.431,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

2.051.303,93

99,80

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2.055.431,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
2.051.303,93 Eur, čo predstavuje 99,80 % plnenie.

a) DAŇOVÉ príjmy (100):
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
1.081.448,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1.081.031,14

99,96

DANE Z PRÍJMOV A KAPITÁLOVÉHO MAJETKU(110)
Z rozpočtovaných 1.021.265,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1.021.264,76 Eur,
čo je 100,00 % plnenie. Ide o príjmy:
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ...................................... 1.021.264,76 Eur
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V roku 2020 bola výška výnosu dane z príjmov ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID- 19 bola krátená.
DANE Z MAJETKU(120)
Z rozpočtovaných 28.108,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 27.750,24 Eur, čo je
98,73 % plnenie. Ide o príjmy za dane z nehnuteľnosti a to konkrétne:
• dane z pozemkov ........................................................................................................ 9.994,25 Eur
• dane zo stavieb.......................................................................................................... 17.688,59 Eur
• dane z bytov .................................................................................................................... 67,40 Eur
Z toho za rozpočtový rok 2020 bolo zinkasovaných 27.645,30 Eur, za nedoplatky z minulých rokov 104,94
Eur. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 841,34 Eur.

DANE ZA TOVARY A SLUŽBY(130)
Z rozpočtovaných 32.075,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 32.016,14 Eur, čo je
99,82 % plnenie. Z toho príjmy:
• Daň za psa ................................................................................................................. 1.055,00 Eur
Z toho za rozpočtový rok 2020 bolo zinkasovaných 1.035,00 Eur, za nedoplatky z minulých rokov 20,00
Eur. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 40,00 Eur.

• Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ...................................... 30.961,14 Eur
Z rozpočtovaných 31.000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 30.961,14 Eur. Z toho za
rozpočtový rok 2020 bolo zinkasovaných 30.908,00 Eur, za nedoplatky z minulých rokov 53,14 Eur.
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za KO a drobný stavebný odpad v sume 281,90 Eur.

b) NEDAŇOVÉ príjmy (210, 220):
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
20.345,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

19.740,16

97,03

PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU(210)
Z rozpočtovaných 10.997,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 10.606,93 Eur, čo je
96,45 % plnenie. Uvedená suma predstavuje príjem z prenájmu z:

• pozemkov (ihrisko TJ Tatran Klin) v sume ................................................................................. 3,00Eur
• pozemkov - cintorín v sume .......................................................................................................... 83,00 Eur
• budov, priestorov a objektov v sume ..................................................................................... 10.520,93 Eur

ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY (220)
Z rozpočtovaných 9.348,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 9.133,23 Eur, čo je
97,70 % plnenie. Uvedená suma predstavuje príjem za:
• Administratívne poplatky - správne poplatky v sume ............................................... 5.403,00 Eur
Z rozpočtovaných 5.450,00 Eur bol skutočný príjem v sume 5.403,00 Eur, čo je 99,14 % plnenie.

• Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb v sume ........... 2.952,23 Eur
Z rozpočtovaných 3.120,00 Eur bol k 31.12.2020 skutočný príjem v sume 2.952,23 Eur, čo je 94,62 %
plnenie. Ide o príjem z poplatkov za:
poškodený inventár .................................................................................................................. 160,98 Eur
miestny rozhlas ......................................................................................................................... 922,00 Eur
predaj smetných nádob ............................................................................................................. 735,00 Eur
predaj publikácia o obci Klin .................................................................................................. 88,00 Eur
opatrovateľská služba ......................................................................................................... 1.046,25 Eur

• Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby v sume ............................... 778,00 Eur

Z rozpočtovaných 778,00 Eur bol k 31.12.2020 skutočný príjem v sume 778,00 Eur, čo je 100,00 %. Ide o
príjem z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia ......................................................................... 778,00 Eur
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c) OSTATNÉ príjmy (240, 290):
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
3.627,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

3.612,13

99,59

ÚROKY Z TUZEMSKÝCH ÚVEROV, PÔŽIČIEK, NFP, VKLADOV A ÁŽIO (240)
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 129,00 Eur, bol skutočný príjem vo výške 128,99
Eur, čo predstavuje 99,99 % plnenie. Ide o príjem za úroky z účtov finančného hospodárenia.
INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY (290)
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3.498,00 Eur, bol skutočný príjem vo výške
3.483,14 Eur, čo predstavuje 99,58 % plnenie. Uvedená suma predstavuje príjem z:

• odvodov z hazardných hier a iných podobných hier v sume ....................................................... 90,93 Eur
• dobropisov v sume ................................................................................................................... 3.392,21 Eur

d) Prijaté BEŽNÉ GRANTY a TRANSFERY (310, 330):
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
950.011,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

946.920,50

99,67

TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY (310)
Z rozpočtovaných tuzemských grantov a transferov 944.804,00 Eur bol skutočný príjem vo výške
943.394,65 Eur, čo predstavuje 99,89 % plnenie.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ dotácie
Suma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
ÚPSVaR Námestovo
ÚPSVaR Námestovo
UMB Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Klin
MDVaRR SR
Okresný úrad Žilina
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad NO
Štatistický úrad SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR Námestovo
ÚPSVaR Námestovo
ÚPSVaR Námestovo
Žilinský samosprávny kraj
– IMP ŽSK pre program Interreg V-A

v Eur
754.048,00
1.402,00
10.125,00
60.107,00
9.020,00
4.800,00
6.750,00
7.247,00
58.324,80
49,80
41,58
911.915,18
105,32
231,60
804,54
80,40
1.884,62
3.448,00
1.519,81
7.486,46
228,24
5.037,36
3.763,93
936,84

Účel
Normatívne FP – ZŠ
Odchodné ZŠ s MŠ
Vzdelávacie poukazy ZŠ s MŠ
Asistent učiteľa ZŠ s MŠ
Príspevok na učebnice ZŠ s MŠ
Škola v prírode ZŠ s MŠ
Lyžiarsky kurz ZŠ s MŠ
Príspevok MŠ (PREDŠKOLÁCI)
Dotácia ÚPSVaR - Stravné
Dotácia ÚPSVaR – Školské potreby
Pedagogická prax študenta
PVŠS - Cestné hospodárstvo
PVŠS - Životné prostredie
PVŠS - REGOP (evidencia obyvateľstva)
PVŠS – REGISTER ADRIES
PVŠS – NR SR
PVŠS – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Refundácia nákladov COVID-19 (1.vlna)
Refundácia nákladov COVID-19 (2.vlna)
AČ formou dobrovoľníckej činnosti §52a
Chránené pracovisko §60 (8 hod.+ 4 hod. úväzok)
Chránené pracovisko §60 (4 hod)
Mikroprojekt „Spoločné dedičstvo“ (EFRR,ŠR10%), cezhraničná spolupráca
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Environmentálny fond
2.952,35 Ochrana životného prostredia (separácia KO)
Dobrovoľná PO SR
3.000,00 Materiálno-technické vybavenie DHZO
OBEC Klin
31.479,47
SPOLU
943.394,65
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
24.
25.

V roku 2020 prijala obec nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID-19:
Poskytovateľ dotácie
Suma
Účel
v Eur
Ministerstvo vnútra SR
1.519,81 Refundácia nákladov COVID-19 (1.vlna),
Záchranné práce, 12.03.2020 - 31.08.2020

Ministerstvo vnútra SR

7.486,46 Refundácia nákladov COVID-19 (2.vlna),
Spoločná zodpovednosť – celoštátne testovanie

SPOLU

9.006,27

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID-9:
− 25.11.2020 – bola na účet obce pripísaná suma 1.519,81 Eur – išlo o refundáciu výdavkov
obce na záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19 za obdobie od
12.03.2020 do 31.08.2020,
− 30.11.2020 - bola na účet obce pripísaná suma 7.486,46 Eur – išlo o refundáciu výdavkov
obce spojených s plošným celoštátnym testovaním obyvateľstva na prítomnosť ochorenia
COVID-19 k akcii “Spoločná zodpovednosť” za obdobie od 19.10.2020 do 08.11.2020.
Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a poli použité v súlade s ich
účelom.
ZAHRANIČNÉ GRANTY (330)
Z rozpočtovaných tuzemských grantov a transferov 5.207,00 Eur bol skutočný príjem
k 31.12.2020 vo výške 3.525,85 Eur, čo predstavuje 67,71 % plnenie.
Obec prijala nasledovné zahraničné bežné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ dotácie
Suma
1.

GMINA JELEŚNIA

Účel
v Eur
3.525,85 Projekt CYKLOCESTA (EFRR, EÚ - 85%),
cezhraničná spolupráca

SPOLU

3.525,85

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY – OBEC:
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
140.328,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

138.486,25

98,69

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 140.328,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
138.486,25 Eur, čo predstavuje 98,69 % plnenie.

a) KAPITÁLOVÉ príjmy (230):
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
505,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

504,24

99,85
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Kapitálové príjmy (230)
Z rozpočtovaných 505,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 504,24 Eur, čo
predstavuje 99,85 % plnenie. Konkrétne išlo o príjem z predaja pozemkov – z dôvodu osobitného
zreteľa na základe znaleckého posudku (pozemky: C-KN 905/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere
25 m2 – pod rodinným domom s.č. 445, C-KN 905/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, C-KN
1162/46, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2 a C-KN 1162/47, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 6 m2 – kupujúcemu Františkovi Klinovskému a manželke Márii Kllinovskej).

b) Prijaté KAPITÁLOVÉ GRANTY a TRANSFERY (300):
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
139.823,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

137.982,01

98,68

TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY (320)
Z rozpočtovaných 124.183,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 122.342,01 Eur, čo
predstavuje 98,52 % plnenie.
Obec prijala nasledovné tuzemské kapitálové granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ dotácie
Suma
1.
2.
3.

Žilinský samosprávny kraj
– SO pre IROP
Žilinský samosprávny kraj
– SO pre IROP
Nadácia COOP Jednota

SPOLU

Účel

v Eur
104.095,48 Projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov ZŠsMŠ v Kline (EFRR, EÚ - 85%)
12.246,53 Projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov ZŠsMŠ v Kline (EFRR, ŠR -10%)
6.000,00 Program podpory lokálnych komunít – detské
ihrisko TJ Klin
122.342,01

ZAHRANIČNÉ GRANTY (330)
Z rozpočtovaných 15.640,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 15.640,00 Eur, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Obec prijala nasledovné zahraničné kapitálové granty:
P.č. Poskytovateľ dotácie
Suma
1.

GMINA JELEŚNIA

Účel
v Eur
15.640,00 Projekt CYKLOCESTA (EFRR, EÚ - 85%),
cezhraničná spolupráca

SPOLU

15.640,00

3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - OBEC:
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
121.888,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

121.886,08

100,00

PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI a FINANČNÝMI PASÍVAMI
(400)
Z rozpočtovaných 65.525,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 65.523,08 Eur, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Uzneseniami obecného zastupiteľstva č.63/B/2/2020 zo dňa 04.03.2020, č.73/A/2/2020 zo dňa
22.04.2020, č.85/B/2/2020 zo dňa 21.10.2020 bolo postupne schválené použitie rezervného
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fondu v celkovej sume 162.000,00 Eur, pričom v decembri bola schválená úprava čerpania
prostriedkov rezervného fondu podľa skutočnosti na sumu 41.590,00 Eur. K 31.12.2020 bolo
skutočné čerpanie rezervného fondu (454) v celkovej sume 41.588,46 Eur.
Zároveň obec v roku 2020 v rámci príjmových finančných operácií zapájala nevyčerpané FP
z predchádzajúcich rokov (453):
− vrátenie finančných prostriedkov ÚPSVR Námestovo – účelovo určených na dotáciu na
stravu prijatá v roku 2019 v celkovej sume 16.102,80 Eur,
− vrátenie finančných prostriedkov do ZŠ s MŠ Klin – účelovo určených na dotáciu na stravu
prijatá v roku 2019 v celkovej sume 1.118,18 Eur,
− vrátenie finančných prostriedky z Úradu vlády SR - účelovo určených na nákup športovej
výbavy pre žiakov TJ Tatran Klin prijatá v roku 2019 v celkovej sume 204,15 Eur,
− použitie finančných prostriedkov zo školského stravovania (školská jedáleň) z roku 2019
v celkovej sume 6.509,49 Eur (zaslané na účet ZŠsMŠ Klin).
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI (500)
V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív
na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku
2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 56.363,00 Eur schválená obecným
zastupiteľstvom dňa 21.10.2020 uznesením OZ č. 88/A/1/2020.

4. PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ s právnou subjektivitou:
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
164.871,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

164.870,67

100,00

a) BEŽNÉ príjmy
Schválený rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
po poslednej zmene
148.476,00
148.476,30
100,00
Z rozpočtovaných bežných príjmov ZŠ s MŠ Klin v sume 148.476,00 Eur bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 148.476,30 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU mala v rámci BEŽNÝCH PRÍJMOV:
• PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU (210) – za nájom telocvične
v celkovej výške 624,00 Eur.
• ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY (220) –
z rozpočtovaných príjmov v sume 62.805,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške
62.805,03 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Išlo o tieto príjmy:
Poplatok za stravu v ŠJ – stravné (potraviny) v sume ........................................ 24.676,93 Eur
Poplatok za stravu v ŠJ – réžia v sume ............................................................... 25.283,10 Eur
Poplatok MŠ v sume .............................................................................................. 8.595,00 Eur
Poplatok ŠKD v sume ............................................................................................ 4.250,00 Eur
• ÚROKY (240) – príjem za úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 20,05 Eur.
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• INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY (290) – z rozpočtovaných príjmov v sume 199,00 Eur bol
skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 199,40 Eur, čo predstavuje 100,20 % plnenie – z
dobropisov - preplatok za elektrickú energiu (MŠ) r. 2019 (originálne kompetencie).
• BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY (310) – z rozpočtovaných grantov a transferov v sume
84.828,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 84.827,82 Eur, čo predstavuje 100,00
% plnenie. Išlo o tieto granty a transfery:
ÚPSVR Námestovo – projekt v rámci podpory zamestnanosti (vrátnička) v sume ...... 4.824,48 Eur
ÚPSVR Námestovo – projekt v rámci podpory zamestnanosti (CHP MŠ) v sume ..... 12.553,27 Eur
ÚPSVR Námestovo – projekt v rámci podpory zamestnanosti (COVID MŠ) v sume .. 29.255,27 Eur
ÚPSVR Námestovo – projekt v rámci podpory zamestnanosti (CHP pri MŠ) v sume .. 3.528,68 Eur
ÚPSVR Námestovo – projekt v rámci podpory zamestnanosti (CHP pri ŠJ) v sume .... 1.764,32 Eur
ÚPSVR Námestovo – projekt v rámci podpory zamestnanosti ( Pracuj v ŠJ) v sume . 12.522,40 Eur
Ministerstvo PSVaR SR – projekt „V ZŠ úspešnejší“ v sume ............................ 20.379,40 Eur

b) KAPITÁLOVÉ príjmy
Schválený rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
po poslednej zmene
0,00
0,00
Základná škola s materskou školou nemala v účtovnom období roku 2020 kapitálové príjmy.

c) Príjmové FINANČNÉ OPERÁCIE
Schválený rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
po poslednej zmene
16.395,00
16.394,37
100,00
Z rozpočtovaných príjmových FO v sume 16.395,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 16.394,37 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Základná škola s materskou školou mala v rámci FINANČNÝCH OPERÁCIÍ príjmy:
PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV (453) – išlo o zapojenie príjmov:
Ministerstvo PSVaR SR – projekt „V ZŠ úspešnejší“ v sume .................................. 15.777,60 Eur
Prijatá finančná zábezpeka – strava (ŠJ) ...................................................................... 616,77 Eur

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV za rok 2020
Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
VÝDAVKY
SPOLU

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2.259.550,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
2.230.721,97

%
plnenia
98,72

828.510,00
479.500,00
349.010,00
0,00
1.431.040,00
1.430.423,00
0,00
617,00

799.681,79
458.120,31
341.561,48
0,00
1.431.040,18
1.430.423,41
0,00
616,77

96,52
95,54
97,87
100,00
100,00
99,96

Z toho :

OBEC
600 - Bežné výdavky
700 - Kapitálové výdavky
800 - Finančné operácie
ZŠ s MŠ
600 - Bežné výdavky
700 - Kapitálové výdavky
800 - Finančné operácie
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Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2.259.550,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020
v sume 2.230.721,97 Eur, čo predstavuje 98,72 % plnenie.

1. BEŽNÉ VÝDAVKY – OBEC:
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
479.500,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

458.120,31

95,54

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 479.500,00 Eur bolo skutočné čerpanie
v sume 458.120,31 Eur, čo predstavuje 95,54 % čerpanie.

k 31.12.2020

Podrobné čerpanie rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

ROZBOR VÝZNAMNÝCH POLOŽIEK BEŽNÉHO ROZPOČTU:
(610) MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA
Z rozpočtovaných 155.160,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 154.004,12 Eur,
čo je 99,26 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky všetkých pracovníkov OcÚ
(administratívnych zamestnancov a zamestnancov na úseku rozvoja obce) starostu obce, hlavného
kontrolóra, zamestnancov prijatých cez ÚPSVR, ale aj výdavky na mzdy zamestnancov
zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy na úsekoch evidencie obyvateľstva, registra
adries, cestného hospodárstva a životného prostredia, odmeny zapisovateľom a pomocným
pracovným silám pri voľbách do NR SR a výdavky obce v súvislosti s riadením záchranných prác
a celoštátnym testovaním v dôsledku šírenia pandémie ochorenia COVID-19, ktoré z celkovej
sumy činia spolu 2.324,02 Eur (PVŠS).
POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ
Z rozpočtovaných 58.010,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 56.977,53 Eur, čo
je 98,22 % čerpanie. Ide o výdavky na povinné odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej
poisťovne za vyššie uvedených zamestnancov v celkovej sume 53.900,16 Eur (z toho výdavky na
PVŠS sú v celkovej sume 900,67 Eur) ako aj výdavky na doplnkové dôchodkové poistenie
zamestnancov obce v sume 3.077,37 Eur.
(630) TOVARY A SLUŽBY
Z rozpočtovaných 230.720,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 212.129,85 Eur,
čo je 91,94 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na tovary a služby na všetkých strediskách
OcÚ – t.j. na cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu,
nájomné za nájom a ostatné služby. Skutočné čerpanie prevádzkových výdavkov všetkých
stredísk OcÚ k 31.12.2020 sú nasledovné:
• (631) - Cestovné náhrady v sume 23,20 Eur: a to týkajúce sa volieb do NR SR (PVŠS).
• (632) - Energie, vodu a komunikácie v sume 19.711,40 Eur: konkrétne elektrická energia –
10.718,85 Eur; palivá (uhlie, drevo) – 4.716,26 Eur; vodné, stočné – 796,63 Eur; poštovné –
1.588,60 Eur (z toho výdavky na PVŠS - voľby do NR SR v sume 163,90 Eur); internet – 45,72
Eur a výdavky na telefón, mobil – 1.845,34 Eur (z toho výdavky na PVŠS - voľby do NR SR
v sume 10,00 Eur).
• (633) - Materiál v sume 37.783,66 Eur: z toho interiérové vybavenie – 249,50 Eur; výpočtová
technika (notebook, USB, CD,..) – 1.812,61 Eur (z toho výdavky na PVŠS - sčítanie obyvateľov,
domov a bytov na nákup notebooku v sume 719,00 Eur); telekomunikačná technika – 1.002,60
Eur (z toho Projektor EPSON na premietanie s plátnom v sume 525,00 Eur a reprodukčná technika
za účelom priameho prenosu v sume 429,60 Eur); prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia,
technika a náradie – 5.719,60 Eur (z toho 165,00 Eur stojan na dezinfekciu obstaraný v rámci PVŠS
– záchranné práce v dôsledku šírenia pandémie ochorenia COVID-19); špeciálne stroje, prístroje,
zariadenia, technika a náradie – 663,50 Eur (z toho 480,00 Eur bolo z dotácie pre dobrovoľný
hasičský zbor); všeobecný materiál – 16.163,28 Eur (z toho výdavky na PVŠS – evidencia
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obyvateľstva, voľby do NR SR, sčítanie obyvateľov, domov a bytov, záchranné práce a celoštátne
testovanie v dôsledku šírenia pandémie ochorenia COVID-19 ako aj dobrovoľná služba v rámci
AČ z ÚPSVR sú v celkovej sume 1.774,11 Eur, ďalej kancelárske potreby, tlačivá, čistiace
prostriedky, tonere do tlačiarní, propagačné materiálny a ostatný všeobecný materiál /OcÚ/ v sume
2.676,02 Eur; ďalej suma 3.092,29 Eur - materiál na opravu a údržbu kultúrneho domu, ostatných
budov a majetku obce vrátane náhradných dielov na opravu /PO a pod/; suma 1.594,46 Eur
posypový materiál /štrky, soľ a pod./ ako aj nákup dopravných značiek na MK; 538,80 Eur –
všeobecný materiál na odpadové hospodárstvo /vrecia, lístky a pod./; ďalej suma 451,56 Eur na
rozvoj obce /čistiace, dezinfekčné prostriedky a OPP pre chlapov vrátane materiálu na údržbu
parkov a VP; suma 3.890,49 Eur – všeobecný materiál na údržbu verejného osvetlenia; suma 136,15
Eur – všeobecný materiál na údržbu ihrísk (šport); suma 1.849,87 Eur - čistiace prostriedky, ostatný
všeobecný materiál a vybavenie kuchynky KD a nakoniec 159,53 Eur – ostatný všeobecný materiál
/dom smútku, cintorín, organizované kurzy v MŠ – kurz prvej pomoci ako aj aktivačná činnosť
formou dobrovoľnej činnosti – starostlivosť o dôchodcov/); knihy, noviny a časopisy – 4.537,10
Eur (z toho napríklad suma 1.704,00 Eur na vydanie obecných novín Echo Klina a suma 2.491,50
Eur za knihy, mapy obstarané za účelom propagácie obce); pracovné odevy, obuv a pomôcky –
3.006,18 Eur (z toho napríklad 2.040,00 Eur bolo z dotácie pre dobrovoľný hasičský zbor a 443,90
Eur z dotácií na PVŠS – záchranné práce v dôsledku šírenia pandémie ochorenia COVID-19 a
dobrovoľná služba v rámci AČ z ÚPSVR); Softvér a licencie – 1.140,00 Eur; PHM do kosačiek,
krovinorezov a píly – 188,71 Eur; reprezentačné – 3.300,58 Eur (z toho napríklad suma 1.028,72
Eur boli výdavky na PVŠS - voľby do NR SR a celoštátne testovanie v dôsledku šírenia pandémie
ochorenia COVID-19 a suma 507,13 Eur balíčky pre prváčikov).
• (634) - Dopravné v sume 14.221,92 Eur: konkrétne PHM – 6.022,05 Eur (z toho napríklad suma
1.364,01 Eur – osobné vozidlá; 303,38 Eur - vozidlá PO a suma 4.111,94 Eur – traktory); servis,
údržba a opravy vozidiel – 3.728,03 Eur (z toho napríklad konkrétne suma 279,52 Eur – osobné
vozidlá; 306,20 Eur - vozidlá PO; 2.914,71 Eur – traktory; 104,80 Eur – multicara a 122,80 Eur –
Avia s plošinou); poistné vozidiel – 4.226,64 Eur (z toho konkrétne suma 1.121,40 Eur – osobné
vozidlá; 244,80 Eur - vozidlá PO; 118,39 Eur – traktory, vlečka; 2.182,05 Eur – multicara a 560,00
Eur – Avia s plošinou); parkovacie karty, diaľničné známky a parkovné poplatky – 47,50 Eur;
pracovné odevy, obuv a pomôcky pre vodiča – 197,70 Eur.
• (635) - Rutinná a štandardná údržba v sume 27.023,10 Eur: z toho výpočtovej techniky –
66,00 Eur; prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – 79,63 Eur; údržba
budov, priestorov a objektov – 25.632,33 Eur (z toho 23.925,36 Eur – údržba miestnych
komunikácií /zemné práce a dodanie štrku)/ Ul. Školská vrátane bočných MK Ul. Záruby a Ul.
Grúňová, Ul. Roveň, oprava MK Cesta k Soche a oprava mreží pri kostole); 1.489,97 Eur –
verejného osvetlenia vrátane vianočnej výzdoby a 217,00 Eur – za zriadenie podružného merania EE
(kuchyňa v budove MŠ) a údržba, aktualizácia softvéru – 1.245,14 Eur.
• (636) - Nájomné za nájom v sume 165,89 Eur: z toho nájom pozemkov – 165,89 Eur (z toho
konkrétne suma 1,12 Eur – Slovenskému vodohospodárskemu podniku, a.s. za užívanie Klinského
potoka; 30,06 Eur – Urbáru za cintorín, parkovisko pri MŠ a pozemky pod rozhľadňu v rámci
projektu Cyklocesta, 40,00 Eur – FO za nájom pozemkov pod chodník k rozhľadni v rámci projektu
Cyklocesta).
• (637) - Ostatné služby v sume 113.200,68 Eur: z toho školenia – 1.201,00 Eur (z toho suma
480,00 Eur bola čerpaná z dotácie pre dobrovoľný hasičský zbor – odborná príprava členov DHZ);
konkurzy a súťaže – 4.315,50 Eur (z toho napríklad suma 864,00 Eur – verejné obstarávanie;
91,50 Eur – výdavky na kultúrne podujatia a akcie organizované v obci /Vzdanie úcty k životu,
Stavanie mája a Obecné páračky/ a 3.360,00 Eur – výdavky na stretnutie dôchodcov/); propagácia,
reklama a inzercia – 1.265,40 Eur (inzercia v novinách – novoročné prianie a výroba kalendárov
obce); všeobecné služby – 43.787,96 Eur (z toho 649,44 Eur šitie ochranných rúšok proti šíreniu
pandémie Covid-19 s výšivkou emblému obce Klin pre obyvateľov obce; 1.085,41 Eur – elektronické
prístupové dáta Topset /cintoríny a samospráva online/ a Lomtec – elektronizácia služieb miest a
obcí; 180,00 Eur – revízia kamerového a zabezpečovacieho systému; 1.589,00 Eur – odhŕňanie
snehu; 33.063,35 Eur – zber, preprava, zneškodnenie odpadov vrátane ostatných výdavkov
týkajúcich sa odpadového hospodárstva; 4.500,00 Eur – opiľovanie stromov z dôvodu ohrozenia
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zdravia a majetku pri kapličke sv. Antona, na cintoríne a Laššákovi Kamilovi; 193,20 Eur – ročná
revízia bezpečnosti multifunkčného ihriska; 165,00 Eur – čistenie obrusov; 1.266,00 Eur – grafické
spracovanie Echo Klina a stolového kalendára obce Klin; 270,00 Eur – orientačná tabuľa cintorína
a 826,56 Eur - šitie ochranných rúšok proti šíreniu pandémie Covid-19 s výšivkou emblému obce
Klin pre dôchodcov); špeciálne služby – 6.914,60 Eur (z toho 1.800,00 Eur – výdavky na BOZP a
PO; 864,00 Eur – poradensko-konzultačné služby k odpadovému hospodárstvu; 1.100,00 Eur –
ostatné špeciálne služby /vypracovanie žiadosti o NFP na MF SR – V kultúre a tradíciách je sila bez
hraníc (kultúrne akcie v obci), projektu a žiadosti o NFP „Wifi pre teba“ a žiadosti na
Environmentálny fond – predchádzanie vzniku BRKO v domácnostiach (zabezpečenie komposterov
pre domácnosti v obci)/; 77,00 Eur – geodetické práce nesúvisiace s výstavbou; 1.562,40 Eur –
vypracovanie auditu verejného osvetlenia; 1.411,20 Eur – pasportizácia cintorína (geografický
informačný systém cintorína s digitálnym zameraním) a 100,00 Eur – vypracovanie smernice
o hodnotení kvality poskytovania sociálnych služieb v obci v zmysle platných právnych predpisov);
cestovné náhrady – 4.597,20 Eur (výdavky na prenesený výkon štátnej správy - z toho voľby
prezidenta do NR SR v sume 197,20 Eur a odmeny za Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti uzatvorenej
v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
testovaciemu tímu počas vykonávania testovania obyvateľstva v celkovej sume 4.400,00 Eur);
poplatky a odvody – 7.532,76 Eur (z toho 580,21 Eur – bankové poplatky; 6.884,15 Eur –
poplatky za uloženie odpadu; 48,00 Eur – správne poplatky a kolky a 20,40 Eur – poplatok SOZA);
stravovanie – 5.892,57 Eur (stravné lístky – starosta obce, všetci zamestnanci obecného úradu aj
opatrovateľka obce); poistné majetku a osôb – 1.571,37 Eur (z toho 6,64 Eur – úrazové poistenie
osoby vykonávajúcej cez ÚPSVR aktivačnú činnosť formou dobrovoľnej služby; 27,20 Eur –
poistenie DHM; 322,63 Eur – poistenie projektu Zberného dvora; 475,19 Eur – poistenie projektu
„Revitalizácia centra v obci Klin“ a 739,71 Eur – poistenie projektu „Zlepšenie kľúčových
kompetencií žiakov ZŠsMŠ“ /vybavenie a miestnosti/); prídel do sociálneho fondu – 1.978,17 Eur
(povinný prídel do sociálneho fondu – starosta obce, všetci zamestnanci obecného úradu aj
opatrovateľka obce); odmeny a príspevky – 3.408,62 Eur (z toho 1.006,22 Eur – členom volebnej
komisie pri voľbách do NR SR uhradených z PVŠS; 2.304,00 Eur – poslancom a členom komisií pri
OZ; 60,00 Eur – zástupcovi starostu a 38,40 Eur - poplatok za používanie zvukových záznamov
v miestnom rozhlase /SLOVGRAM/); odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru – 7.773,54
Eur (z toho 96,00 Eur – voľby do NR SR a 1.600,00 Eur – sčítanie obyvateľov, domov a bytov
uhradené z PVŠS; 50,00 Eur – dohoda za prípravu volebných miestností na voľby do NR SR; ďalej
suma 365,00 Eur – dendrologický posudok /zhodnotenie zdravotného stavu drevín/; 2.400,00 Eur –
spravovanie zberného dvora; 1.045,52 Eur – futbalový krúžok; 462,50 Eur – príprava Echo Klina;
74,52 Eur – krúžok prvej pomoci v MŠ; 1.680,00 Eur – dohody mimo PP k projektu „Zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ v obci Klin“ /oprávnené výdavky projektu/); dane – 247,43
Eur (z toho 24,47 Eur - daň z úroku a 222,96 Eur – koncesionársky poplatok); reprezentačné
výdavky (catering) – 253,20 Eur (z toho celá suma bola uhradená na zabezpečenie cateringu –
pracovné stretnutie dobrovoľný hasičský zbor); vrátky – 21.147,36 Eur (z toho 40,41 Eur –
nevyčerpaná záloha na voľby do NR SR; 4.800,00 Eur – nevyčerpaná dotácia ZŠsMŠ na školu
v prírode za rok 2020; suma 204,15 Eur – nevyčerpaná dotácia obce z Úradu vlády SR na športovú
výbavu poskytnutá v roku 2019 a suma 16.102,80 Eur – nevyčerpaná dotácia z ÚPSVR na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre ZŠ s MŠ poskytnutá v roku 2019); služby v oblasti
informačno-komunikačných technológií – 1.314,00 Eur (z toho 1.062,00 Eur – za spracovanie
podkladov pre NBÚ IT – kybernetická bezpečnosť, ročnú prevádzku web domény Mobitous.sk ako aj
ročnú prevádzku webového sídla obce, prevádzky GDPR + SSL a zabezpečenie správy dokumentov
na CUET /BROS Computing s.r.o. a Galileo Corporation s.r.o./; 252,00 Eur – za spravovanie mobilnej
aplikácie na webovej stránky obce).

(640) BEŽNÉ TRANSFERY
Z rozpočtovaných 35.610,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 35.008,81 Eur, čo
predstavuje 98,31 % čerpanie. Z toho konkrétne:
• (641) - Transfery v rámci verejnej správy v sume 4.825,60 Eur: z toho na Spoločný stavebný
úrad Zákamenné – 4.180,31 Eur a 645,30 Eur – na Centrá voľného času Námestovo a Trstená.
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• (642) - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v sume 29.208,81 Eur: z
toho občianskym združeniam – 16.838,13 Eur (z toho bežný transfer 16.700,00 Eur – TJ Tatran
Klin na činnosť športových aktivít futbalového oddielu a hokejového klubu; 138,13 Eur – OZ
Orlovňa na zabezpečenie zdravotného cvičenia pre občanov obce Klin); členské príspevky –
8.628,77 Eur (RVC, Región Beskydy, ZMOBO, Človek človeku, Asociácia horských sídiel, ZMOS,
Agentúra SEVER, MAS Biela Orava, Združenie Biela Orava a členské príspevky DPO SR); Spišskej
katolíckej charite – 1.470,28 Eur (poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári); BT
jednotlivcom – 2.200,00 Eur (vzdanie úcty k životu); BT na nemocenské dávky – 71,63 Eur
(opatrovateľská služba); Transfery nefinančným subjektom – FO podnikateľom – 974,40 Eur
(Peter Triebeľ na podujatia / akcie konané v roku 2020 – Kliňanská heligónka).

2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY – OBEC:
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
349.010,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

341.561,48

97,87

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 349.010,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020
v sume 341.561,48 Eur, čo predstavuje 97,87 % čerpanie.
Podrobné čerpanie rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

MEDZI VÝZNAMNÉ POLOŽKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU PATRÍ:
(711) NÁKUP POZEMKOV a NEHMOTNÝCH AKTÍV
Z rozpočtovaných 1.648,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1.393,05 Eur, čo
predstavuje 84,53 % čerpanie. Išlo konkrétne o tieto výdavky:
• (711001) - Nákup pozemkov v sume 613,05 Eur: išlo o nákup pozemkov pod miestne
komunikácie a to: 277,25 Eur – MK Chotárna (Slovíková I.-Kostol a Basár J.- Kostol); 226,80 Eur – MK
Plátennícka (Katrák P.- Zábeľová A.) a 109,00 Eur - MK Slnečná (Revaj K.- Bahledová Ž.).
• (711005) – Ostatných nehmotných aktív v sume 780,00 Eur: rozšírenie webovej stránky obce
o mobilnú aplikáciu.
(713) NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY a NÁRADIA
Z rozpočtovaných 131.318,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 128.888,43 Eur,
čo predstavuje 98,15 % čerpanie. Išlo konkrétne o tieto výdavky:
• (713001) – Interiérového vybavenia v sume 17.923,09 Eur: išlo o nákup školského nábytku
v rámci projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ v Kline“ a to konkrétne:
11.205,04 Eur – technické vybavenie polytechnickej učebne (stoličky/taburety, kovové skrine,
pracovisko učiteľa /stôl, stolička, kontajner/ a mobilné pracoviská žiaka na obrábanie dreva so
závesným panelom);
1.050,06 Eur – vybavenie jazykovej učebne (pracovisko učiteľa a stoličky/taburety);
4.017,93 Eur – vybavenie školskej knižnice (stolička pre knihovníka, stoly a stoličky do študovne ako
aj knihovnícke regály);
600,00 Eur – materiálno-technické vybavenie učebne chémie (bezpečnostné skrine na chemikálie) a
1.050,06 Eur – materiálno-technické vybavenie IKT učebne (pracovisko učiteľa a stoličky/taburety).
• (713002) – Výpočtovej techniky v sume 31.792,80 Eur: išlo o nákup IKT vybavenia v rámci
realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ v Kline“ a to konkrétne:
9.393,60 Eur – IKT vybavenie jazykovej učebne (interaktívny projektor, projekčná tabuľa,
interaktívne pero, softvér vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážnej sady,
učiteľská stanica /PC, monitor, klávesnica a myš/ a žiacke klientské stanice /mini PC, monitor,
klávesnica a myš/);
3.516,00 Eur – IKT vybavenie školskej knižnice (počítač pre školského knihovníka, PC zostavy/
notebooky pre používateľov knižnice a multifunkčné zariadenie);
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2.178,00 Eur – IKT vybavenie učebne biológie (interaktívna tabuľa, dataprojektor k interaktívnej
tabuli a notebook pre učiteľa vrátane aplikačného softwéru);
2.178,00 Eur – IKT vybavenie fyzikálnej učebne (interaktívna tabuľa, dataprojektor k interaktívnej
tabuli a notebook pre učiteľa vrátane aplikačného softwéru) a
14.527,20 Eur – IKT vybavenie IKT učebne (interaktívny projektor, projekčná tabuľa, interaktívne
pero, softvér vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážnej sady, učiteľský notebook,
zázemie pre učiteľov /notebook, multifunkčná tlačiareň/, 3D tlačiareň vrátane softwéru IKT2, školský
server, kabeláž vrátane softwéru pre IKT2 a notebooky/tablety pre žiakov).
• (713003) – Telekomunikačnej techniky v sume 951,60 Eur: išlo o nákup telekomunikačnej
techniky v rámci realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ
v Kline“ do školskej knižnice a to konkrétne: 552,00 Eur Dataprojektor a 399,60 Eur Televízor.
• (713004) – Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 78.220,94
Eur: išlo o nákup didaktického, technického a laboratórneho vybavenia v rámci projektu
„Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ v Kline“ v celkovej sume 72.797,04 Eur a to:
− didaktické vybavenie (46.773,12 Eur) - z toho:
11.512,80 Eur – polytechnická učebňa (sady SEG – bezpečne s elektrickou energiou, súpravy
učebných pomôcok na nácvik pravouhlého premietania, súpravy základných telies, vzorkovnice
základných druhov technických materiálov, univerzálne meracie prístroje pre elektroniku,
demonštračné zostavy pre elektrinu a magnetizmus, stavebnica o zdrojoch obnoviteľnej energie);
9.060,72 Eur – učebňa biológie (plastové modely trojrozmerné pre biológiu, modely trojrozmerné
skladacie pre biológiu - botaniku, modely trojrozmerné skladacie pre biológiu – neživá príroda,
resuscitačná figurína na CPR, kostra človeka – model, súbor zbierky prírodnín – nerasty a horniny,
súbory preparátov, fonendoskopy /sada/, ekologické sady s príslušenstvom pre žiakov, vybavenie pre
analýzu vody, zbierka modelov – zoológia, súbor lúp pre 16 žiakov a učiteľa);
144,00 Eur – učebňa chémie (stavebnice modelov molekúl) a
26.055,60 Eur – fyzikálna učebňa (demonštračné súpravy mechanika, demonštračné súpravy
termodynamika, súprava optika – učiteľ, súpravy optika – žiak, edukačná súprava učiteľ –
elektrostatika a základné elektrické obvody, žiacke edukačné súpravy – elektrina, edukačná súprava
– magnetizmus, sady edukačných žiackych súprav magnetizmus, elektroskopy podľa Kolbeho,
kvapalinové baroskopy s príslušenstvom, sady silomerov po 7 ks, sady kladiek s príslušenstvom,
multifunkčné modely mechanického auta, sady objem a hmotnosť, učiteľská sada na miešanie farieb
a študentská súprava – základné vedecké poznatky);
− technické vybavenie (8.867,28 Eur) - z toho:
8.615,28 Eur – polytechnická učebňa (súpravy meradiel /oceľové meradlo, skladací meter, posuvné
meradlo a.p./, súpravy rašplí a pilníkov, súpravy akumulátorového náradia, vypaľovačky do dreva,
zveráky min. 120 mm, taviace pištole, teplovzdušné pištole, nožnice na strihanie plechu /priame,
vyhnuté/, súprava na rezanie závitov /priemer 2mm-8mm/, súprava na vŕtanie s vŕtačkou na 24V, sady
dvoch kladív – zámočnícke a drevené /gumové/, súpravy skrutkovačov, náradia pre elektroniku
s príslušenstvom a ručné náradie s príslušenstvom) a
252,00 Eur – fyzikálna učebňa (prístroje na indikáciu napätí s príslušenstvom)
− laboratórne vybavenie (17.156,64 Eur) - z toho:
43,20 Eur – učebňa biológie (sada na zhotovenie preparátov);
16.355,04 Eur – učebňa chémie (digitálny mikroskop pre učiteľa, sady 4 mikroskopov pre žiakov,
sada na zhotovenie preparátov, stojan laboratórny s príslušenstvom /učiteľ/, chemické kahany
s príslušenstvom /učiteľ/, sady laboratórneho skla a laboratórnych pomôcok – učiteľ, digitálne
teplomery s kovovým senzorom, sady kovových, plastových a iných laboratórnych pomôcok,
prenosné chemické laboratória, destilačný set s príslušenstvom a sady laboratórneho skla
a laboratórnych pomôcok - žiak) a
758,40 Eur – fyzikálna učebňa (sady propán butánových kahanov – pre termodynamiku);
− ďalej išlo o nákup smažiacej elektrickej panvy v sume 2.424,00 Eur a
− nákup traktorovej kosačky v sume 2.999,90 Eur (za účelom kosenia trávnika TJ TATRAN
Klin – odovzdaná do správy).
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(714) NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
Z rozpočtovaných 16.661,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 16.660,39 Eur, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie. Išlo konkrétne o tieto výdavky:
• (714004) – Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných
strojov, traktorov v sume 10.660,39 Eur: išlo o nákup prvých snehových reťazí na vozidlo
zberného dvora Multikar M31C v sume 1.039,99 Eur (rozšírenie vybavenosti) a nákup sypača na
zimnú údržbu MK v sume 9.620,40 Eur.
• (714005) – Špeciálnych automobilov v sume 6.000,00 Eur: išlo o nákup vozidla – AVIA s
plošinou v celkovej sume 6.000,00 Eur.
(716) PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
Z rozpočtovaných 18.104,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 14.234,90 Eur, čo
predstavuje 78,63 % čerpanie. Išlo konkrétne o tieto výdavky:
• (716000) - Prípravná a projektová dokumentácia v sume 14.234,90 Eur: na miestne
komunikácie, chodníky – 482,00 Eur, t.j. za vypracovanie KZ vrátane kolkov k zavkladovaniu
odkupovaných pozemkov pod MK a to konkrétne: 105,00 Eur - MK Ul. Plátennícka (Katrák P.Zábeľová A.); 105,00 Eur - MK Ul. Chotárna (Basár J. - Kostol); za vytýčenie MK za účelom
vysypania štrkom a to konkrétne: 76,00 Eur - MK Západná (Laššák Z. – Tylka P.); 76,00 Eur - MK
Grúňová (Volf Ľ. – Pindiak P.); za prepracovanie KZ k zavkladovaniu odkupovaných pozemkov
pod MK a to: 120,00 Eur - MK Slnečná (Revaj K. – Bahledová Ž.); na kanalizáciu – 329,66 Eur, t.j.
porealizačné zameranie stavby – rozšírenie kanalizácie v lokalite Grúň; na vodovod - 547,34
Eur, t, t.j. porealizačné zameranie stavby – rozšírenie vodovodu v lokalite Grúň; na
rekonštrukciu športového areálu ZŠsMŠ – 5.382,00 Eur, t.j. za vypracovanie PPD za účelom
rekonštrukcie športového areálu pri ZŠ; na projekt „Prístavba kuchyne a jedálne ZŠsMŠ“ –
7.493,90 Eur – a to konkrétne za štúdiu k PD v sume 7.480,00 Eur a vyjadrenie k existencii
telekomunikačných zariadení sietí ST a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. v sume 13,90 Eur.
(717) REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA
Z rozpočtovaných 163.785,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 162.891,71 Eur,
čo predstavuje 99,45 % čerpanie. Išlo konkrétne o tieto výdavky:
• (717001) - Realizácia nových stavieb v sume 83.764,60 Eur: na miestne komunikácie –
63.145,00 Eur, t.j. MK/vysypanie a zhutnenie ŠTRKOM a to konkrétne: 2.860,20 Eur – MK
Grúňová (Od Volfa J. – Pindiaka P.); 19.804,42 Eur – MK Grúňová (od potoka Koliba – Pindiak P.),
pričom celá táto suma bola uhradená z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej obci MF SR
z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia
COVID-19 a suma 40.480,38 Eur - Ul. Západná (Šatanová M. – Tylka P.) vrátane odvodnenia MK (z
toho suma 36.558,58 Eur bola tiež uhradená z návratnej finančnej pomoci poskytnutej MF SR v roku
2020); na detské ihrisko – 20.619,60 Eur (Výstavba detského ihriska v obci Klin - park pri
obecnom úrade, ktoré malo byť realizované v rámci operačného programu rozvoja vidieka 20142020, Žiadosť o NFP bola predložená v predchádzajúcom roku prostredníctvom MAS Biela Orava).
• (717002) – Rekonštrukcia a modernizácia stavieb v sume 37.546,01 Eur: na stavebnotechnické úpravy súvisiace s vytvorením priestorov pre potreby učební (jazykovej, fyzikálnej,
učebne chémie, biológie, polytechnickej učebne a IKT učebne) ako aj knižnice v rámci
existujúcich priestorov ZŠ k projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ
v Kline“, a to konkrétne v sume 18.004,92 Eur na oprávnené výdavky projektu a v sume
19.541,09 Eur na neoprávnené výdavky projektu (práce naviac oproti plánu projektu).
• (717003) - Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy v sume 41.581,10 Eur: na verejné osvetlenie
– 18.612,94 Eur (dobudovanie časti verejného osvetlenia na Ul. ROVEŇ – v sume 10.529,21 Eur
a na Ul. Chotárnej – v sume 8.083,73 Eur); na rozšírenie kanalizačnej siete v lokalite ROVEŇ a
Grúň – 13.726,86 Eur (dodávka materiálu na kanalizáciu a prípojky, štrku, zemné práce a obsyp
kanalizácie v častiach Ul. Školská po Laššáka L. a bočné MK „Volf J.–Pindjak P.“, „Martvoň
M.- Ing. Kubalák V., „Turac Ľ. – Litvák J.“); na rozšírenie vodovodnej siete v lokalite ROVEŇ
a Grúň – 9.241,30 Eur (dodávka materiálu na vodovod a prípojky, štrku, zemné práce a obsyp
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vodovodu v častiach Ul. Školská po Laššáka L. a bočné MK „Volf J.–Pindjak P.“, „Turac Ľ. –
Litvák J.“);
• (719002) – Ostatné kapitálové výdavky - na nákup umeleckých diel a zbierok v sume
17.493,00 Eur: obstaranie knižničného fondu v rámci realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových
kompetencií žiakov ZŠ s MŠ v Kline“ do školskej knižnice – a to konkrétne Hudobné nahrávky,
Knihy pre povinné čítanie v SJ na ZŠ, Beletria, Pracovné zošity pre ZŠ, Náučná literatúra
a Encyklopédie v počtoch podľa schváleného projektu .

3. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - OBEC:
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

0,00

-

Obec Klin nemala v účtovnom období roku 2020 rozpočtované a ani nečerpala žiadne výdavkové
finančné operácie.

4. VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ s právnou subjektivitou:
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
1.431.040,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

1.431.040,18

100,00

a) BEŽNÉ výdavky
Schválený rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
po poslednej zmene
1.430.423,00
1.430.423,41
100,00
Z rozpočtovaných bežných výdavkov vo výške 1.430.423,00 Eur bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2020 v sume 1.430.423,41 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Z toho:
(610) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ....................... 887.051,00 EUR
(620) Poistné a príspevok do poisťovní ............................................................... 301.629,98 EUR
(630) Tovary a služby ........................................................................................... 234.061,12 EUR
(640) Bežné transfery................................................................................................ 7.681,31 EUR
Podrobné čerpanie rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s Materskou školou .................................................................. 1.430.423,41 EUR
b) KAPITÁLOVÉ výdavky
Schválený rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
po poslednej zmene
0,00
0,00
Základná škola s materskou školou Klin nemala v účtovnom období roku 2020 rozpočtované a ani
nečerpala žiadne kapitálové výdavky.
Podrobné čerpanie rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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4. PREBYTOK/SCHODOK rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce

BEŽNÉ PRÍJMY spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
PREBYTOK/SCHODOK bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku
UPRAVENÝ PREBYTOK/SCHODOK bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2020
v Eur
2.199.780,23
2.051.303,93
148.476,30

1.888.543,72
458.120,31
1.430.423,41

+ 311.236,51
138.486,25
138.486,25
0,00

341.561,48
341.561,48
0,00

- 203.075,23
+ 108.161,28
- 53.363,02
+ 54.798,26

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

138.280,45

z toho : príjmové FO obce

121.886,08

príjmové FO RO
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
z toho : výdavkové FO obce
výdavkové FO RO
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
HOSPODÁRENIE OBCE
Vylúčenie z prebytku – OBEC (Normatívne FP - ZŠsMŠ /357/ - 4.823,17 €)
Vylúčenie z prebytku – OBEC (ÚPSVaR obedy zadarmo /357/ - 25.074,00 €)
Vylúčenie z prebytku – OBEC (SODB 2021 /357/ - 890,00 €)
Vylúčenie z prebytku – OBEC (Environmentálny fond /359/ - 1.032,35 €)
Vylúčenie z prebytku – OBEC (Nadácia COOP Jednota /372/ - 6.000,00 €)
Vylúčenie z prebytku – ZŠsMŠ (Projekt ÚPSVR /357/ - 4.020,40 € )
Vylúčenie z prebytku – ZŠsMŠ (Školská jedáleň /384/ - 11.523,10 € )
UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE

16.394,37
616,77
0,00
616,77

+ 137.663,68
2.476.546,93
2.230.721,97
+ 245.824,96
- 4.823,17
- 25.074,00
- 890,00
- 1.032,35
- 6.000,00
- 4.020,40
- 11.523,10
+ 192.461,94

Prebytok rozpočtu v sume 108.161,28 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 finančné prostriedky
zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 53.363,02 Eur navrhujeme použiť na:
− tvorbu rezervného fondu
54.798,26 Eur
18

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 29.897,17 Eur, a to na:
− prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (normatívne finančné prostriedky)
v sume 4.823,17 Eur (RO),
− podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa („dotácia na stravu“) v zmysle
zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v sume 25.074,00 Eur,
b) nevyčerpané prostriedky zo Štatistického úradu SR účelovo určené na bežné výdavky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku na Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov v zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku
2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 890,00 Eur,
c) nevyčerpané prostriedky z Environmentálneho fondu účelovo učené na bežné výdavky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku na ochranu životného prostredia
(separácia KO) v sume 1.032,35 Eur,
d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určeného grantu v rámci projektu „Program
podpory lokálnych komunít“ od Nadácie COOP Jednota poskytnutého na kapitálové
výdavky v predchádzajúcom rozpočtovom roku na zhotovenie detského ihriska pre projekt
„Veselo s deťmi na športových a kultúrnych podujatiach“ v sume 6.000,00 Eur,
e) nevyčerpané prostriedky z ÚPSVaR Námestovo účelovo určené na bežné výdavky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku na projekt v rámci podpory
zamestnanosti „Pracuj, zmeň svoj život“ (ZŠ) v sume 4.020,40 Eur,
f)

nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 11.523,10 Eur.

Zostatok finančných operácií v sume 137.663,68 Eur 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, navrhujeme použiť na:
− tvorbu rezervného fondu
137.663,68 Eur
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
192.461,94 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

Suma v EUR
263.303,25
218.634,43
-

19

Úbytky - použitie rezervného fondu :
Schválenie čerpania RF:
1.uznesenie OZ č. 63/B/2/2020 zo dňa 04.03.2020;
2. uznesenie OZ č. 73/A/2/2020 zo dňa 22.04.2020;
3. uznesenie OZ č. 85/B/2/2020 zo dňa 21.10.2020;
V celkovej sume 162.000,00 Eur

41.588,46

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky

-

KZ k 31.12.2020

440.349,22

PEŇAŽNÝ FOND
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v z.n.p..
SOCIÁLNY FOND
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z.n.p. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravujú Zásady pre používanie sociálneho fondu a Kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020

Suma v EUR
486,32

Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky (Vianočný príspevok)

2.004,57
1.704,00
500,00

KZ k 31.12.2020

286,89

FOND PREVÁDZKY, ÚDŽBY A OPRÁV
Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010
Z. z. v z.n.p.
FOND ROZVOJA BÝVANIA
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v z.n.p..

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Majetok spolu

6.497.576,90

6.827.720,42

Neobežný majetok spolu

3.905.246,38

4.120.582,99

41.603,74

36.051,34

3.590.360,43

3.811.249,44

273.282,21

273.282,21

2.586.379,38

2.700.957,25

19.367,72

16.303,35

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
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Zúčtovanie medzi subjektmi VS

2.051.437,13

2.003.899,99

0,00

0,00

9.215,90

9.836,34

506.358,63

670.917,57

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

5.951,14

6.180,18

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

6.497.576,90

6.827.720,42

Vlastné imanie

3.120.277,21

3.354.293,71

z toho :
Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

3.120.277,21

3.354.293,71

Záväzky

45.949,92

117.050,40

z toho :
Rezervy

1.020,00

2.040,00

17.425,13

31.819,52

630,68

435,34

26.874,11

26.392,54

0,00

56.363,00

3.331.349,77

3.356.376,31

Výsledok hospodárenia

Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Druh záväzku
Druh záväzkov voči:
• dodávateľom
• zamestnancom (mzda, SF)
• poisťovniam a DSS
• daňovému úradu
• štátnemu rozpočtu
• bankám
• štátnym fondom (ŠFR, ŠF)
• transfery a ostatné zúčtovania
so subjektami mimo VS

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v Eur
6.416,04
6.188,98
6.339,45
1.555,04
0,00
0,00
0,00
6.000,00

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

6.416,04
6.188,98
6.339,45
1.555,04
0,00
0,00
0,00
6.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21

• ostatné záväzky (zrážky zo
mzdy, odbory, poslanci OZ)
Záväzky spolu k 31.12.2020

328,37

328,37

0,00

26.827,88

26.827,88

0,00

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná
splátka istiny
za rok 2020

0,00
0,00
Obec Klin k 31.12.2020 neeviduje žiadne úvery.

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

Rok
splatnosti

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 a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených
o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text
Skutočné BEŽNÉ PRÍJMY z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
• skutočné bežné príjmy obce
• skutočné bežné príjmy RO
Spolu BEŽNÉ PRÍJMY OBCE a RO k 31.12.2019
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
• zostatok istiny z bankových úverov
• zostatok istiny z pôžičiek
• zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
• zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
• zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
• zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
• zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
• zostatok istiny z ........
SPOLU CELKOVÁ SUMA DLHU OBCE k 31.12.2020
DO CELKOVEJ SUMY SA NEZAPOČÍTAVAJÚ ZÁVÄZKY:
• z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
• z úveru z Environmentálneho fondu
• z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
• z úverov ................
SPOLU SUMA ZÁVÄZKOV, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
SPOLU UPRAVENÁ CELKOVÁ SUMA DLHU OBCE k 31.12.2020

Suma
v EUR
1.925.574,97
121.478,35
2.047.053,32
0,00
0,00
56.363,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.363,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.363,00
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Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

56.363,00
2.047.053,32
2,75 %
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. b):
Text

Suma
v EUR

Skutočné BEŽNÉ PRÍJMY z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
1.925.574,97
• skutočné bežné príjmy obce
121.478,35
• skutočné bežné príjmy RO
Spolu BEŽNÉ PRÍJMY OBCE a RO k 31.12.2019
2.047.053,32
BEŽNÉ PRÍJMY OBCE a RO znížené o:
723.991,02
• dotácie na prenesený výkon štátnej správy (celá suma transferov: 312 okrem nižšie uvedených)
13.500,00
• dotácie z MF SR
60.483,77
• dotácie z ÚPSVR (HN – strava, školské potreby, osobitný príjemca, dotácie - podpora zamestnanosti)
0,00
• príjmy z náhradnej výsadby drevín
76.415,81
• dotácie k projektom (EÚ, ŠR)
11.602,99
• ostatné dotácie (MV SR, ÚV SR, VÚC)
4.452,94
• účelovo určené peňažné dary (celá suma grantov: 311)
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY OBCE a RO znížené k 31.12.2019
890.446,53
SPOLU UPRAVENÉ BEŽNÉ PRÍJMY k 31.12.2019 *
1.156.606,79
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového
predčasného splatenia:
0,00
• 821004
0,00
• 821005
0,00
• 821007
0,00
• 821009
0,00
• 651002
0,00
• 651003
0,00
• 651004
SPOLU SPLÁTKY ISTINY A ÚROKOV k 31.12.2019 **
0,00
Suma ročných splátok vrátane úhrady
výnosov za rok 2020 **

Skutočné UPRAVENÉ bežné
príjmy k 31.12.2019 *

§ 17 ods.6 písm. b)

0,00

1.156.606,79

-%

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

8. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec Klin 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.
Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 30/2017 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce Klin právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na
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podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných
účelov.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na ...........
- kapitálové výdavky na ............
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v EUR
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v EUR
-3-

Telovýchovná jednota TATRAN Klin - bežné výdavky

16.700,00

16.700,00

0,00

2.000,00

974,40

1.025,60

350,00

138,13

211,87

18.700,00

18.700,00

0,00

na športové aktivity futbalového oddielu a hokejového klubu
Peter Triebeľ - bežné výdavky na plánované podujatia a
akcie „Pochovávanie basy, Kliňanská heligónka a Kliňanský
kotlík“ konané v dňoch 30.08.2020 (Kliňanská heligónka)

Občianske združenie Orlovňa Klin – bežné výdavky na
zabezpečenie zdravotného cvičenia pre občanov obce
Klin v roku 2020
SPOLU

Rozdiel
(stĺ.2-stĺ.3)

-4-

K 31.12.2020 boli obci Klin vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN
č.30/2017o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Klin. Poskytnuté dotácie
z rozpočtu boli zverejnené na stránke obce v časti „Zverejňovania“ → „Úradná tabuľa“
„Zmluvy“.

10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH podnikateľskej činnosti
Obec Klin nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV voči
a)
b)
c)
d)
e)

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

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

a) Finančné usporiadanie voči ZRIADENÝM A ZALOŽENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM
Finančné usporiadanie
ORGANIZÁCIÁM:

voči

zriadeným

právnickým

osobám

t.j.

ROZPOČTOVÝM
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• PROSTRIEDKY ZRIAĎOVATEĽA, VLASTNÉ PROSTRIEDKY RO (584)
Rozpočtová organizácia

Suma
zostatku FP
z minulých
rokov

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

-2-

r. 2020
-3 -

ZŠ s MŠ Klin (originálne kompetencie)
- pripísané na účet obce v roku 2020
ZŠ s MŠ Klin (mimoškolské aktivity)
- pripísané na účet obce v roku 2020
ZŠ s MŠ Klin (spolufinancovanie projektu)
- pripísané na účet obce v roku 2020

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.2 + stĺ.3
– stĺ. 4)

0,00 401.354,00 385.354,00

16.000,00

-5 -

0,00

5.040,00

4.787,16

252,84

0,00

2.076,00

1.903,00

173,00

0,00

4.823,17

4.823,17

0,00

PROSTRIEDKY ZRIAĎOVATEĽA

0,00

413.293,17

396.867,33

16.425,84

ZŠ s MŠ Klin (vlastné príjmy)

0,00

13.688,45

13.688,45

0,00

6.509,49

49.960,03

44.946,42

11.523,10

6.509,49

63.648,48

58.634,87

11.523,10

6.509,49 476.941,65 455.502,20

27.948,94

ZŠ s MŠ Klin (oroginálne kompetencie)
- zapožičanie FP - mzdy asistentov učiteľa 12/2020

– zostatok nevyčerpaných FP na účte ZŠsMŠ (351)
ZŠ s MŠ Klin (vlastné príjmy - školská jedáleň)
– zostatok nevyčerpaných FP na účte ZŠsMŠ (351)

VLASTNÉ PROSTRIEDKY RO

SPOLU

• prostriedky od ostatných SUBJEKTOV VEREJNEJ SPRÁVY napr.: zo ŠR (357)
Rozpočtová organizácia

Suma
zostatku FP
z minulých
rokov

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.2 + stĺ.3 –
stĺ. 4)

-2-

r. 2020
-3-

0,00 754.048,00 749.224,83

4.823,17

0,00

99.451,00

94.651,00

4.800,00

0,00

58.324,80

33.250,80

25.074,00

1.118,18

0,00

1.118,18

0,00

0,00
0,00
0,00

49,80
41,58
64.448,42

49,80
41,58
60.428,02

0,00
0,00
4.020,40

15.777,60 20.379,40 36.157,00
16.895,78 996.743,00 974.921,21

0,00
38.717,57

ZŠ s MŠ Klin (OÚ Žilina– normatívne FP)
- preúčtované na účet ZŠsMŠ v roku 2021
ZŠ s MŠ Klin (OÚ Žilina– nenormatívne FP)
- vrátené na účet OÚ Žilina v roku 2020
ZŠ s MŠ Klin (ÚPSVaR - strava)
- vrátené na účet ÚPSVR v roku 2021
ZŠ s MŠ Klin (ÚPSVaR - strava)
- zostatok z roku 2019, preúčtované na účet ZŠsMŠ v roku 2020
ZŠ s MŠ Klin (ÚPSVaR - školské potreby)
ZŠ s MŠ Klin (UMB B.B.– pedag.prax študenta)
ZŠ s MŠ Klin (ÚPSVaR – CHP,COVID, vrátnička,...)
- zostatok nevyčerpaných FP na účte ZŠsMŠ (357)
ZŠ s MŠ Klin (MPSVaR SR – v ZŠ úspešnejší)

SPOLU

-5-

• prostriedky od OSTATNÝCH SUBJEKTOV napr.: DARY (351, 354, 372)
Rozpočtová organizácia

FINANČNÁ ZÁBEZPEKA
SPOLU
Finančné prostriedky RO SPOLU

Suma zostatku
FP z minulých
rokov

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov

-2-

r. 2020
-3-

616,77
616,77

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.2 + stĺ.3
– stĺ. 4)

-5-

0,00
0,00

616,77
616,77

0,00
0,00

24.022,04 1.473.684,65

1.431.040,18

66.666,51
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým
ORGANIZÁCIÁM:
Obec Klin nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

osobám

t.j.

PRÍSPEVKOVÝM

Finančné usporiadanie voči založeným PRÁVNICKÝM OSOBÁM:
Obec Klin nemá založenú právnickú organizáciu.

b) Finančné usporiadanie voči ŠTÁTNEMU ROZPOČTU:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť: školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)
-2-

Suma
zostatku FP
z minulých
rokov

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
r. 2020
-4-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

(stĺ.2 + stĺ.3 –
stĺ.4)

Rozdiel

-5-

-6-

-3-

BEŽNÉ VÝDAVKY
OÚ Žilina
ZŠ Normatívne výdavky

0,00

754.048,00

749.224,83

4.823,17

OÚ Žilina

ZŠ odchodné

0,00

1.402,00

1.402,00

0,00

OÚ Žilina

ZŠ Vzdelávacie poukazy

0,00

10.125,00

10.125,00

0,00

OÚ Žilina

ZŠ Asistent učiteľa

0,00

60.107,00

60.107,00

0,00

OÚ Žilina

ZŠ Príspevok na učebnice

0,00

9.020,00

9.020,00

0,00

OÚ Žilina

ZŠ Škola v prírode

0,00

4.800,00

0,00

4.800,00

OÚ Žilina

ZŠ Lyžiarsky kurz

0,00

6.750,00

6.750,00

0,00

OÚ Žilina

ZŠ Príspevok MŠ
(PREDŠKOLÁCI)
ZŚ Dotácia na STRAVNÉ

0,00

7.247,00

7.247,00

0,00

1.118,18

58.324,80

34.368,98

25.074,00

ZŠ Dotácia na ŠKOLSKÉ
POTREBY
Pedagogická prax študenta

0,00

49,80

49,80

0,00

0,00

41,58

41,58

0,00

ZŠ - Dotácia na CHP – MŠ

0,00

12.553,27

12.553,27

0,00

ZŠ - Dotácia na udržanie
zamestnanosti – COVID, MŠ
ZŠ - Dotácia na CHP – MŠ

0,00

29.255,27

29.255,27

0,00

0,00

3.528,68

3.528,68

0,00

ÚPSVR
Námestovo
ÚPSVR
Námestovo
UMB – Banská
Bystrica
ÚPSVR
Námestovo
ÚPSVR
Námestovo
ÚPSVR
Námestovo
ÚPSVR
Námestovo
ÚPSVR
Námestovo
ÚPSVR
Námestovo
MPSVaR SR

ZŠ - Dotácia na CHP – ŠJ

0,00

1.764,32

1.764,32

0,00

ZŠ - Dotácia Pracuj
v školskej kuchyni – ŠJ
ZŠ - Dotácia Pracuj, zmeň
svoj život – ZŠ
ZŠ Projekt „V ZŠ úspešnejší“

0,00

12.522,40

12.522,40

0,00

0,00

4.824,48

804,08

4.020,40

15.777,60

20.379,40

36.157,00

0,00

MDVaRR SR

PVŠS Cestné hospodárstvo

0,00

105,32

105,32

0,00

OÚ Žilina

PVŠS Životné prostredie

0,00

231,60

231,60

0,00

PVŠS REGOP (evidencia

0,00

804,54

804,54

0,00

0,00

80,40

80,40

0,00

MV SR

obyvateľstva)

MV SR

PVŠS REGISTER
ADRIES
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Okresný úrad NO

PVŠS Voľby do NR SR

0,00

1.884,62

1.844,21

40,41

0,00

3.448,00

2.558,00

890,00

0,00

1.519,81

1.519,81

0,00

0,00

7.486,46

7.486,46

0,00

0,00

5.037,36

5.037,36

0,00

0,00

3.763,93

3.763,93

0,00

0,00

228,24

228,24

0,00

0,00

936,84

936,84

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

2.952,35

1.920,00

1.032,35

0,00

104.095,48

104.095,48

0,00

0,00

12.246,53

12.246,53

0,00

16.895,78

1.144.564,48

1.120.779,93

40.680,33

Okresný úrad NO

PVŠS Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov
Okresný úrad NO PVŠS Záchranné práce
(COVID-19), 1.vlna
Okresný úrad NO PVŠS Spoločná
zodpovednosť (COVID-19)
ÚPSVR
Dotácia – chránené
Námestovo
pracovisko §60 (rozvoj obce)
ÚPSVR
Dotácia – chránené
Námestovo
pracovisko §60 (OcÚ)
ÚPSVR
Dotácia – AČ formou
Námestovo
dobrovoľníckej činnosti §52
Mikroprojekt „Spoločné
ŽSK – IMP ŽSK pre
program Interreg V-A
dedičstvo“ (EFRR, ŠR – 10%)
Dobrovoľná PO
Materiálno-technické
SR
vybavenie DHZO
Environmentálny
Ochrana životného
fond
prostredia (separácia KO)
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Zlepšenie kľúčových
ŽSK – SO pre
IROP
kompetencií ( EFRR, EÚ – 85%)
ŽSK – SO pre
Zlepšenie kľúčových
IROP
kompetencií ( EFRR, ŠR – 10%)

SPOLU

c) Finančné usporiadanie voči ŠTÁTNYM FONDOM
Obec Klin neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči ROZPOČTOM INÝCH OBCÍ
Obec

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2-stĺ.3)

3.525,85

3.525,85

0,00

15.640,00
19.165,85

15.640,00
19.165,85

0,00
0,00

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2-stĺ.3)

-2-

-4-

BEŽNÉ VÝDAVKY

GMINA JELEŚNIA – CYKLOCESTA (EFRR, EÚ - 85%)
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

GMINA JELEŚNIA – CYKLOCESTA (EFRR, EÚ - 85%)
SPOLU

Obec

-2-

Mesto Námestovo – CVČ
Mesto Trstená – CVČ
SOcÚ Zákamenné
SPOLU

630,00
15,30
4.180,30
4.825,60

630,00
15,30
2.964,30
3.609,60

-4-

0,00
0,00
1.216,00
1.216,00
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e) Finančné usporiadanie voči ROZPOČTOM VÚC
VÚC

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2-stĺ.3)

0,00
0,0

0,00
0,00

0,00
0,00

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2-stĺ.3)

0,00
0,00

0,00
0,00

-2-

SPOLU

VÚC

-2-

SPOLU

0,00
0,00

-4-

-4-

12.HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE - Hodnotiaca
správa k plneniu programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a
k Záverečnému účtu za rok 2020.

stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 192.461,94 EUR.
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