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I. Obec 

 

Základná charakteristika obce 

 

Obec Nemcovce je samostatný samosprávny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou 

osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, samostatne hospodári s vlastným 

majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je 

starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

 

Identifikačné údaje 

 

Názov: Obec Nemcovce 

Adresa: Obecný úrad, Nemcovce 93, 082 12 PSČ Kapušany 

IČO : 00327506 

DIČ: 2021225624 

Právna forma: 801 – obec – právnická osoba 

 

Geografické údaje 

 

Rozloha obce : 541 ha 

Nadmorská výška: 290 m n.m. 

 

Demografické údaje 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2020: 476 

Národnostná štruktúra:  národnosť slovenská –100% 

 

História obce 

 

     Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1364. Obec sa spomína pod názvom NEMETH 

FAULE a to v súvislosti s deľbou komlošského  (chmeľoveckého) panstva. Obec pripadla 

zemanovi Tomášovi a jeho synom asi do polovice 15. storočia. Názov obce je odvodený od 

tzv. zákupného (nemeckého) práva, ktoré pri  osídľovaní priniesli nemeckí  osadníci pri 

zakladaní nových sídiel.  

K obci administratívne patrí osada Zimná Studňa, ktorá sa prvýkrát spomína v roku 1212 

a patrila krížovníkom z Chmeľova. Od roku 1264 bola súčasťou komlošského panstva 

a patrila Germanovi z Komloša( Chmeľovca). 

Archeologické nálezy v katastri obce však svedčia o tom, že toto územie má dlhšiu históriu. 

Archeologický výskum tu odhalil slovanské sídlisko, ktoré bolo datované do 9. storočia. Na 

archeologických výskumoch sa spolupodieľal aj  VDP  Juraj Macák, ktorý istý čas pôsobil 

ako kňaz vo farnosti   Kapušany. 

 

Symboly obce 

Erb obce: v červenom štíte na zelenej pažiti  strieborná, zlatostrechá kamenná studňa so 

zlatým hriadeľom, strieborným lanom a vľavo so striebornou kľukou, v pravom hornom rohu 

zlatý obilný snop, v ľavom hornom rohu strieborný kosák so zlatou rukoväťou. 

 

Vlajka obce: pozostáva zo štyroch pruhov žltej, zelenej, červenej a bielej farby. Je ukončená 

cípmi, t.j.  zástrihmi. 

Pečať obce: je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC NEMCOVCE. 



 

Organizačná štruktúra obce: 

 

Starosta obce:  Ing. Jozef Pavuk do 08.07.2020, od 09.07.2020 - zástupkyňa starostu obce 

Mgr. Martina Matejová  
 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych 

voľbách, ktoré sa konali v roku 2018 na obdobie 4 rokov v počte 5. 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

V komunálnych voľbách 10.11.2018-  zloženie poslanci: 

Zástupca starostu:         Peter Mazur 

Obecné zastupiteľstvo: Mgr. Stanislav Furman, Peter Končár, Mgr. Martina Matejová 

                                       Urban  Valiček  

Peter Mazur – k 10.06.2020 vzdanie sa poslanca , od 21.10.2020-poslanec Ing. Vladimír 

Botko 

Mgr. Stanislav Furman k 12.12.2020.- vzdanie sa poslanca  

Obecný úrad 

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné 

a administratívne veci. 

Zamestnanci obecného úradu: 

Emília Poláková – samostatný odborný referent  

Základná škola –bez právnej  subjektivity. 

Mgr. Eva Raďáková - riaditeľka ZŠ 

Erika Dzurjová – školníčka 

Mgr. Gustáv Nagy- kat. kaplán 

Mgr. Peter Szekely – ev. farár  

Materská škola – bez právnej subjektivity 

Mgr. Ivana Hovančíková ,r.Botková– riaditeľka MŠ ( od 09.03.2017 na MD a RD) 

Mgr. Katarína Dubasová, rod.Krištofová – učiteľka MŠ( od 4.2018- MD a RD) 

Mgr. Zuzana Šofranková – učiteľka MŠ( zastupovanie od 1.9.2017)- poverená riadením 

Mgr. Katarína Novická – (zastupovanie od 06.03.2018)  

Erika Dzurjová - školníčka 

Školská jedáleň 
Mária Drotárová – kuchárka 

Katarína Peterová – vedúca  školskej  jedálne 

Hlavný kontrolór 

Mgr. Pavlína Valičková, bytom Nemcovce č. 92 bola  zvolená do funkcie kontrolórky OcZ  

v  Nemcovciach uznesením : 

č. 8/2015, zo dňa 22.08.2015 od 01.09.2015. V roku 2020 hlavná kontrolórka pracovala 

v zmysle plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom. 

Komisie  

OcZ má zriadené  komisie: 

Komisia vzdelávania kultúry a športu- predseda –  Peter Mazur 

Komisia  na ochranu a dodržiavanie verejného poriadku- predseda – Peter Končár  

Komisia  finančná a správy obecného majetku – predseda  Mgr. Stanislav Furman 

   

 

 

 



 

Obec Nemcovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, 

združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za 

podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 

príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj 

jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

    Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje 

financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového 

programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť 

štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými 

obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.  

     Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na 

plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne 

nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce 

možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. 

Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. 

     Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

   Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú 

prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí 

výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 

Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho 

rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na 

ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech 

svojho rozpočtu. 

     Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa 

zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, 

do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať. 

   Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou 

osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 

540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.  

   Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky 

rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného 

účtovníctva. 

     Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom 

účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka 

tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy, 

výkazu ziskov a strát, poznámok. 

     Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. 

Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti, 

zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. 

     Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia 

individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou 

závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov. 

     Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je 

zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej 



 

závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska 

charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných 

prác,  uzatvorenia účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky. 

Prípravné práce sa  uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy 

činností: 

- inventarizáciu,  

- kontrolu bilančnej kontinuity, 

- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty, 

- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok, 

- kontrolu účtu výsledku hospodárenia, 

- kontrola zaúčtovania odpisov, 

- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia, 

- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov. 

 

Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne: 

- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov, 

- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,  

- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

 

Obec Nemcovce od 1.1.2009 účtovala v mene euro. 

 

 

 

II. Rozpočet obce na rok 2020 a jeho plnenie 

 

Rozpočet obce rok 2020 

Rozbor plnenia príjmov rok 2020 

Rozbor plnenia výdavkov rok 2020 

Použitie prebytku/vysporiadanie schodku/ hospodárenia rok 2020 

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu rok 2020 

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 

Rekapitulácia majetku rok 2020 

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 

Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

PO, ostatným PO a FO – podnikateľom, ŠR, ŠF, rozpočtom iných obcí, rozpočtom VÚC, ÚP 

 

 

 

1. Rozpočet obce na rok 2020  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

Obec v roku 2020 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. 

Bežný rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový, kapitálový ako schodkový s použitím 

prebytku bežného rozpočtu a finančných operácií.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020, ktorý bol schválený 

obecným zastupiteľstvom dňa  16.12.2019  uznesením č.6-16/12-2019  

Zmeny rozpočtu vykonané obecným zastupiteľstvom- rozpočtové opatrenia:  



 

- 1/prvá zmena schválená dňa    28.07.2020  uznesením č. 12-28/07-2020 

- 2/druhá zmena schválená dňa  13.08.2020 uznesením č. 5-13/08-2020 

- 3/tretia zmena schválená dňa  12.12.2020 uznesením č. 3-12/12-2020 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020 v eurách 

 

 

 

Rozpočet Rozpočet po zmenách 

 

 

Príjmy celkom 

 

280 353,- 

 

305 847,21 

z toho   

Bežné príjmy 247 853,- 263 625,21 

Kapitálové príjmy 0,- 0,- 

   

Finančné operácie 32 500,- 42 222,- 

   

   

Výdavky celkom 280 345,- 

 

293 163,23 

z toho   

Bežné výdavky 205 845,- 231 710,80 

Kapitálové výdavky 74 500,- 61 452,43 

   

Finančné operácie 0,- 0,- 

   

 

 

Rozbor plnenia príjmov  - rok 2020 
  

Rozpočet príjmy 2020 Skutočnosť príjmy 2020 % plnenia 

Celkom       263 625,21 Celkom       259 488,81  

            BP               263 625,21          BP              257 574,01 97,70 

         KP                         0,-             KP               0,-  

   

             Stravné MŠ             0,-                              1 914,80  

 

 

Finančné operácie 2020 Skutočnosť FO % plnenie 

                                  42 222,-                          12 654,76                     29,97 

Rozpočet – príjmy 2020:              305 847,21 € 

 

Skutočnosť celkom:                      259 488,81 € 

v tom: 

Skutočnosť: bežné  príjmy:            257 574,01 € 

Skutočnosť kapitálové príjmy:                   0,-  €                       

Nerozpočtované stravné MŠ:              1 914,80 € 

 

Finančné operácie:                             12 654,76 € 



 

Rozbor plnenia výdavkov  - rok 2020 

 

 

Rozpočet Výdavky 2020 Skutočnosť Výdavky 2020 % plnenia 

       Celkom 293 163,23 celkom 245 803,48  

BV 231 710,80 BV 221 669,16 95,66 

KV 61 452,43 KV 22 112,43 35,98 

MŠ 0 MŠ 2 021,89  

     

     

FO 0,- FO 0  

     

 

Rozpočet- výdavky 2020:               293 163,23 € 

 

Skutočnosť celkom:                        245 803,48 € 

v tom: 

Skutočnosť: bežné výdavky       –    221 669,16 € 

Skutočnosť kapitálové výdavky –      22 112,43 € 

Nerozpočtované na stravu MŠ:            2 021,89 € 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v EUR   
Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

263 625,21 257 574,01 97,70 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

263 625,21 257 574,01 97,70 

Textová časť – bežné daňové príjmy:  

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky podľa prognózy zverejnenej na webovej stránke MF na 

rok 2020, v sume 176 204,07 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané 

prostriedky v sume 176 204,07 €, čo predstavuje plnenie 100% ( Znížený príjem  bol v úprave 

rozpočtu). 

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 19649,52 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 13 834,70 €, čo je 

70,40 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 222,314 €, dane zo stavieb boli 

v sume 5 612,39 €. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z   nehnuteľností  v sume 

3 399,54  €. 

c) Daň za psa  zinkasovaný vo výške 510,- € čo predstavuje plnenie 92,72%. 

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol rozpočtovaný vo výške  

6 008,- €, plnenie 6 008,32 – 100 %. Pohľadávky za odpad sú vo výške 441,60 €   

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

5 867,68 5 705,96                97,24 

 



 

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:  

a) Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných-príjem z prenajatých budov,   priestorov  v sume 3 097,18 € skutočnosť 

3 097,18€ (2 666,52 €–nájom COOP Jednota-predajňa, 430,66 € - nájom KD občania) 

a príjem za prenajatie strojov a zariadení(SPP) v sume 396,-€ skutočnosť 398,70 EUR- 100%. 

 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky: 

 - správne poplatky: z rozpočtovaných 993,- € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume   

   993,- EUR, čo je 100% plnenie 

- poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb sume 415,50 €  a 179,90- Environm.fond   

- za materskú školu – 685,- € 

- nerozpočtované: stravné MŠ – 1 914,80 € 

3) Bežné príjmy – ostatné :  

Textová časť – bežné ostatné príjmy:  

a) Úroky z finančného hospodárenia 

Úroky pripísané na bežné účty obce -23,65 €. 

b) Ostatné nedaňové príjmy 

Príjmy z dobropisov a vratiek  vo výške 92,93 €. 

 

 

 

 

Obec prijala v roku 2020 nasledovné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. MF SR  1101,46 Voľby -  do Národnej rady SR 

2. MF SR 3 000,- DHZ 

3. MF SR 31 327,- Školstvo- Základná škola 

4. MF SR 339,- Školstvo–ZŠ –vzdelávacie poukazy 

5. MF SR 388,- Školstvo-ZŠ - učebnice 

6. MF SR 1 098,- Predšk.výchova-VaV pre detí MŠ 

7. MF SR 158,40 Evidencia obyvateľstva-REGOB 

8. MF SR 21,20 Register adries 

9. UPSVR     1 612,80  Dotácia na stavu pre MŠ 

10. UPSVR 1 923,60 Dotácia na stravu ZŠ 

11. UPSVR 9 451,37 Udržateľnosť zamestnanosti v MŠ 

12. ŠÚ SR 1 200,- Dotácia - Sčítanie SODB 

12. MF SR 1 057,95 Prevencia Covid 19 -testovanie 

13. PSK 2 521,- Nákup stolov a stoličiek KD 

14. SFZ 50,- Dajme spolu gól jar 2020 

 SPOLU 55 249,78  

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

Dotácia na stravu  za rok 2020 v MŠ nevyčerpaná v čiastke 1155,60 € a ZŠ v čiastke 319,20 € 

v roku 2021 bude vrátená v celkovej čiastke 1 474,80,- € 

 

Finančné prostriedky na sčítanie SODB budú použité v roku 2021. 



 

Dotácia na voľby do NR SR bola poskytnutá v čiastke 1101,46 €- čiastka 118,82 bola vrátená. 

4) Kapitálové príjmy 2020:   

V roku 2020 obci neboli poskytnuté kapitálové príjmy  

5) Príjmové finančné operácie:  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

30 000,- 0 0 

2 500,- 2 500,- 100 

9 722,- 9 722,- 100 

0 432,76  

Celkom: 42 222,-  12 654,76  

Prostriedky z predchádzajúceho roku 30 000,- € Prístavba a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice  

- presun do roku 2021. 

Počiatočný stav účtu ŠJ- 432,76 €  

Fond na podporu umenia 2 500,-  €- vydanie CD Nemcovianka v roku 2020. 

Návratná finančná pomoc od štátu vo výške 9722,-  € (Zmluva  s Ministerstvom financií SR, 

od roku  2024 do roku  2027 splácanie vo výške 2 430,- €).       

Nerozpočtované príjmy vo výške 1 914,80- materská škola-školská jedáleň stravné 

                                               

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v EUR  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

293 163,23 245 803,48 99,47 

 

3.1.)Bežné výdavky : 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

231 710,80                 221 669,16                95,66 

                                                                                                                      

v tom: 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 83 626,51 73 671,52  

COVID 19 1 057,50 1 067,95  

Ver. poriadok a bezpečnosť- DHZ 4 848,38 4 848,38  

Nakladanie s odpadmi- odpad 9 899,31 9 912,56  

Oprava priekopy 2 664,05 2 664,05  

Obč. vybavenosť- ver. osvetlenie 2 617,47 2 617,47  

Šport- TJ Nemcovce  3 780,00 3 779,76  

Kultúra- kult. akcie 10 640,55 10 640,55  

Vysielacie služby- kabelová tel. 715,76 715,76  

Dom smútku-el.energia, materiál 1 198,64 1 198,64  

Vzdelávanie – materská škola 46 669,19 46 669,19  

Vzdelávanie- základná škola 34 795,60 34 795,60  

Školská jedáleň 25 147,24 25 147,24  

Sociálne zabezpečenie 2 756,41 2 756,41  

Finančné  záležitosti-popl. banke 300,- 189,89  

Voľby 994,19 994,19  

Spolu 231 710,80 221 669,16 95,66 

 



 

Stravné – materská škola                         0         2 021,89  

 

Textová časť – bežné výdavky v členení: 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 102 707,28 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 100 930,61 €, čo 

je 98,27% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov OcÚ, starostu obce,  

riaditeľky a učiteľky ZŠ, MŠ , zamestnanci ŠJ.   

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  37 927,51 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 34 177,84 €, čo je 

90,11 % čerpanie.  

 

c)Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 73 105,47 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 70 740,45 €, čo je 

96,76% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky  OcÚ, MŠ, ŠJ  a ZŠ ako sú  energie, materiál, 

dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.  

 

Potraviny v ŠJ vo výške 2 021,89 € nerozpočtované.  

d)Bežné transfery 

Rozpočtované  bežné transfery – 17 970,-  €, čerpanie 17 842,15 €, čo je čerpanie 99,29 %. 

Transfer organizácie: 370,- €, mestu Prešov- 1000,- €( na zbúranú bytovku po výbuchu 

plynu), členské príspevky 982,15, odstupné 9010,- €,  DHZ 560,- €, TJ 3 660,- €,   

cirkvám 400,- €, sociálny posudok 60,- €, príspevok pri narodení dieťaťa 1 800,- €. 

 

3.2.) Kapitálové výdavky : 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

61 452,43              22 112,43                35,98 

v tom :          

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Rekonštrukcia chodníka   13 945,91 13 945,91  

Projektová dokumentácia 2 000,00 2 000,00  

Predajňa potravín 2 666,52 2 666,52  

TJ – Nemcovce-príspevok na tribúnu 3 500,00 3 500,00  

    

Spolu 61 452,43 22 112,43 35,98 

 

Textová časť – kapitálové výdavky : 

a) Ekonomická oblasť  

 

Rekonštrukcia chodníka –  parc.č. 118/3  ( 13 945,91 €)- dolná časť obce. 

 

Projektová dokumentácia – vypracovanie PD – výstavba kanalizácie a ČOV ( 2 000,- €) 

 

Vzájomný zápočet investičných opráv na  budove predajne  potravín( COOP Jednota-Obec). 

( 2 666,52 €) 

 

Príspevok Telovýchovnej Jednote Nemcovce na tribúnu. ( 3 500,- €) 

 

 



 

3.3.) Finančné operácie 

Výdavkové finančné operácie v roku 2020 neboli. 

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2020 

 

Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2020 

Bežné  príjmy spolu 259 488,81 

Z toho : bežné príjmy obce  259,488,81 

Bežné výdavky spolu 223 691,05 

z toho : bežné výdavky  obce  223 691,05 

Bežný rozpočet 35 797,76 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 22 112,43 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  22 112,43 

Kapitálový rozpočet  -22 112,43 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 13 685,33 

Vylúčenie z prebytku  7 262,08 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 6 423,25 

Príjmy z finančných operácií 12 654,76 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií 12 654,76 
PRÍJMY SPOLU   272 143,57 

VÝDAVKY SPOLU 245 803,48 

Hospodárenie obce  26 340,09 
Vylúčenie z prebytku 7 262,08 

Upravené hospodárenie obce 19 078,01 

 

Podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozp.   pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol 

zistený prebytok BR a KR rozpočtu v čiastke 13 685,33 € upravený o finančné prostriedky 

vylúčené z prebytku – 7 262,08 €. Návrh na tvorbu rezervného fondu vo výške  6 423,25 €.  

 

V zmysle ust. § 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 obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú – 7 262,08 €: 

 

- nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ust. § 140-141 zákona č. 

245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v sume 328,22 € 

 

 - nevyčerpané finančné prostriedky dotácia na stravu podľa zákona č. 544/2010 Z.z. 

o dotáciách v pôsobnosti MPSVR v sume 1 474,80 € 

 

- nevyčerpané finančné prostriedky dotácie na sčítanie domov a bytov podľa zákona č.  

544/2010 Z.. o dotáciách v pôsobnosti MV SR v sume 1 200,- € 



 

 

- finančné prostriedky určené na mzdy a odvody ZŠ Nemcovce č. 62, ktorej zriaďovateľom je 

obec Nemcovce – depozit na mzdy a odvody  ZŠ – 12/2020 vo finančnej čiastke 1145,81 €  

prostriedky školské a 1667,72 finančné prostriedky obce vlastné- celkom 2 813,53 € 

 

Sociálny fond v čiastke 1 246,68 € 

 

Zábezpeka stravy žiakov základnej školy od rodičov -  iné záväzky v čiastke 198,85 € 

 

Zostatok finančných prostriedkov finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov v sume 12 654,76 €, navrhujeme použiť na:  

- tvorbu rezervného fondu   v čiastke 12 654,76 €  

 

Prebytok predchádzajúcich rokov 2018 v čiastke 788,60 € a 2019 v čiastke 353,56 € –  spolu 

1 142,16 € navrhujeme použiť  na:  

- tvorbu rezervného fondu 1 142,16 € 

 

 

Na základe uvedených  skutočností  navrhujeme: 

 

-  tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 20 220,17 €.  

   +  prebytok prostriedkov predch.rokov 1 317,98 € 

    

Tvorba rezervného fondu v čiastke 21 538,15 €  

 

 

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na 

analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

            

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  0 

KZ k 31.12.2020 0   

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Kolektívna zmluva vyššieho stupňa a  vnútorný 

predpis obce. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 544,11 

Prírastky - povinný prídel -     1   %                    702,57 

               - ostatné prírastky 0 

Úbytky   - na regeneráciu prac.síl                   0 

               -    ostatné                       0 

KZ k 31.12.2020 1 246,68 



 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v EUR  
 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020 KZ  k  31.12.2020 

Majetok spolu 950 661,70 945 998,97 

Neobežný majetok spolu 908 103,20 880 932,43 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 3 025,34 3 025,34 

Dlhodobý hmotný majetok 807 520,93 780 350,16 

Dlhodobý finančný majetok 97 556,93 97 556,93 

Obežný majetok spolu 42 464,90 64 972,94 

z toho :   

Zásoby 158,89 218,58 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  4 675,73 4 811,97 

Finančné účty  37 630,28 59 942,39 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0  

Časové rozlíšenie  93,60 93,60 

 

 

 

 

P A S Í V A 

 

 

Názov 

ZS  k  1.1.2020 KZ  k  31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 950 661,70 945 998,97 

Vlastné imanie  497 067,13 510 852,42 

Z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  30 060,52 13 785,29 

Záväzky 45 581,77 56 002,53 



 

Z toho :   

Rezervy  300,00 600,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 33 112,00 32 674,80 

Dlhodobé záväzky 544,11 1 246,68 

Krátkodobé záväzky 11 625,66 11 759,05 

Návratná finančná pomoc MF SR 0 9 722,00 

Časové rozlíšenie 408 012,80 379 144,02 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 

Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky: 

      - MF SR –NFP                                                          9 722,00 €  

- voči bankám – úver                                                    0,00 € 

- voči dodávateľom                                     29,77 € 

- voči ZP,SP, DDP                                               3 999,81€ 

-  voči daňovému úradu                                             873,83 € 

- voči zamestnancom, zrážky zo mzdy                   6 291,11 € 

      - prijaté preddavky                                                     365,68 €  

     - iné záväzky (platby rodičov na stavu ZŠ)                198,85 €    

 

 

  

 

8. Hospodársky výsledok za rok 2020 – vývoj nákladov a výnosov 
 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Predpoklad  

rok 2020 

Náklady 233 938,26 273 831,51 273 831,51 

50- Spotrebované nákupy 27 491,86 38 802,54 38 802,54 

51- Služby 26 792,38 28 478,54 28 478,54 

52-Osobné náklady 130 413,57 149 256,74 149 256,74 

53-Dane a poplatky  - 196,62 196,62 

54-Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 

2 134,50 1 483,98 1 483,98 

55-Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

38 886,00 44 383,20 44 383,20 

56- Finančné náklady 1 669,95 309,89 309,89 

57- Mimoriadne náklady - - - 

58-Náklady na transféry a náklady 

z odvodov príjmov 

6 550,00 10 920,00 10 920,00 

59- Dane z príjmov - - - 



 

           

Výnosy 263 998,78 287 616,80 287 616,80 

60- Tržby za vlastné výkony a tovar 6 862,16 3 109,20 3 109,20 

61- Zmena stavu vnútroorg. služieb - - - 

62- Aktivácia - - - 

63- Daňové a colné výnosy a výnosy 

z poplatkov 

196 480,73 196 715,50 196 715,50 

64-Ostané výnosy z prevádz.činnosti 6 315,78 3 722,21 3 722,21 

65-Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádz. a fin. činnosti  

a zúčtovanie časového rozlíšenia  

300,- 300,00 300,00 

66- Finančné výnosy - 23,65 23,65 

67 - Mimoriadne výnosy - - - 

68-Výnosy z trasferov a rozp. 

Príjmov v štátnych RO a PO 

- - - 

69- Výnosy z transférov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VUC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VUC 

54 040,11 83 746,24 83 746,24 

Výsledok hospodárenia 30 060,52 13 785,29 13 785,29 

 

 

 

 

 

 

 

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 so VZN  o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel, a v súlade s VZN  o poskytnutí dotácie právnickým 

a fyzickým osobám poskytujúcim voľno-časové aktivity pre deti a mládež.  K 31.12.2020 boli  

obci tieto dotácie vyúčtované.  

 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie: bežné výdavky 

                                           

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne použitých 

finančných prostriedkov 

 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3) 

 

Telovýchovná jednota - Nemcovce 3660,00 3660,00 0 

DHZ – Nemcovce 560,00 560,00 0 

Rím.katolická cirkev Nemcovce 200,00 200,00 0 

Evanjelická cirkev Nemcovce 200,00 200,00 0 

Občianske združenie-BJ Kabináčik 0,00 0,00 0 

FS Nemcovianka 0,00 0,00 0 

10. Podnikateľská činnosť  - Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.  



 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) 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 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

     

    - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdi

el 

(stĺ.3 - 

stĺ.4) 

 

- 5 - 

MVSR Voľby do NRSR 982,64 982,64 0 

MVSR REGOB – bežné výdavky 158,40 158,40 0 

Okresný úrad 

Odbor školstva 

Základná škola- bežné výdavky 31 327,00 31 327,00 0 

Okresný úrad  

Odbor školstva 

Základná škola . vzdelávacie poukazy 339,00 339,00 0 

Okresný úrad 

Odbor školstva 

Základná škola - učebnice 388,00 388,00 0 

Okresný úrad 

Odbor školstva 

Materská škola- VaV pre  detí MŠ 1 098,00 1 098,00 0 

MV SR Register adries-bežné výdavky 21,20 21,20 0 

MF SR DHZ – bežné výdavky 3 000,00 3 000,00 0 

MF SR COVID-19 1 057,95 1 057,95 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí - neboli 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC Prešov 

Obec v roku 2020 od VÚC Prešov obdŕžala finančné prostriedky  vo výške 2 521,- € 

  
Poskytovateľ  

 

     

    - 1 - 

Účelové určenie  

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých FP  

 

- 3 - 

Suma  

použitých 

FP   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4) 

 

- 5 - 

VÚC Prešov Stoly a stoličky do KD             2 521,00   2 521,00 0 

 

f) Finančné usporiadanie voči ÚPSVAR  

 

1.Obec mala v roku 2020 poskytnutý bežný transfer z UPSVR  - udržateľnosť zamestnanosti 

v MŠ – čiastka 9 451,37 €. 

 

2.Dotácia na stravu  z ÚPSVR 

 Druh dotácie Poskytnutá 

dotácia 

Skutočné 

čerpanie 

Rozdiel 

1. Materská škola- strava 1 612,80   457,20 1 155,60 

2. Základná škola-strava 1 923,60 1 604,40    319,20 

spolu  3 536,40 2 061,60 1 474,80 

Nevyčerpaná dotácia v roku 2020 na stravu v MŠ  v čiastke 1155,60 € a ZŠ v čiastke 319,20 €  

bude vrátená v roku 2021  v celkovej čiastke 1 474,80 € ÚPSVR. 

 

g/ Slovenský futbalový zväz 

Podpora športu v materskej škole Nemcovce  -  50,00 € - Dajme spolu gól – jar 2020 

 

III. Záver 
 

     Z hľadiska budúcich cieľov Obec Nemcovce ako samostatný územný samosprávny  

a správny celok Slovenskej republiky bude aj naďalej plniť hlavne samosprávne funkcie,  

na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je stanovené zákonom. 

Všetky zmeny, ktoré bude obec v budúcnosti realizovať, budú mať jediný cieľ, a to zvýšenie 

starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov. 

 

Táto výročná správa je vyhotovená za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020.  

Účtovná závierka obce bola odovzdaná  cez RIS.SAM v  elektronickej forme v termíne 

stanovenom v zákone.  

Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo 

potrebné uviesť v tejto výročnej správe. 

 

 

  

Vypracovala:  Emília Poláková                                          Predkladá:  Mgr. Martina Matejová  

                        účtovníčka                                                                         starostka obce  

 

V Nemcovciach,   august 2021 



 

 

 


