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ZA VERECNY UCET OBCE ZA ROK 2020

L ROZPOČET OBCE NA ROK2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Zostavený bol
podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplněni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol
zostavený ako vyrovnaný. 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 schválený dňa 2.12.2019, uznesením číslo 113/2019, s rozpočtovými zdrojmi vo
výške 5 598 885 eur na strane príjmov a aj na strane výdavkov. Počas roka bol rozpočet Obce Bystričany
zmenený šesťkrát a to:
zmena č. 1
zmena č. 2
■ zmena č. 3
zmena č. 4
zmena č. 5
zmena č. 6

schválená
schválená
schválená
schválená
schválená
schválená

starostom obce

dňa 25.3.2020, právomoc starostu obce
obecnýmzastupiteľstvom
dňa 25.5.2020, uznesením č. 37/2020
starostom obce
dňa 30.6.2020, právomoc starostu obce
obecnýmzastupiteľstvom
dňa 31.8.2020, uznesením č. 72/2020
obecnýmzastupiteľstvom
dňa 7.12.2020, uznesením č. 103/2020
starostom obce
dňa 29.12.2020, právomoc starostu obce

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet obce zostavený
v členení na:
1. bežný rozpočet / bežné príjmy a bežné výdavky/
2. kapitálový rozpočet /kapitálové príjmy a kapitálové výdavky/
3. finančné operácie /príjmové a výdavkové/.

V nasledujúcej tabuľke je prehľad schváleného rozpočtu a následne upraveného k 31.12.2020:

Rok 2020

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Bežné príjmy

1 361 438

1 500 169

Kapitálové príjmy

3 132 485

3 336 405

Príjmové finančné operácie

970 700

1 077 331

Príjmy RO-ZŠsMŠ

134 262

134 262

Príjmy celkom

5 598 885

6 048 167

Bežné výdavky

942 733

998 686

3 902 725

4 231 939

Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

81 200

81 200

Výdavky RO-ZŠsMŠ

672 227

736 342

5 598 885

6 048 167

0

0

Výdavky celkom
Rozpočtové hospodárenie obce

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK2020
V tejto časti sú zhodnotené skutočne dosiahnuté príjmy k upravenému rozpočtu obce.
Plnenie príjmov bežného rozpočtu k 31.12.2020 je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Ekonomická klasifikácia
100 DAŇOVÉ PRÍJMY
111 Daň z príjmov
111003 Výnos dane z príjmov
121 Daň z nehnuteľností
121001 Daň z pozemkov
121002 Daň zo stavieb
121003 Daň z bytov
133 Dane za špecifické služby
133001 Daň za psa
133006 Daň za ubytovanie
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva
133013 Daň za kom.odpady a drobné stav.odpady
134 Dane z povolenia na výkon činností
134001 Daň za dobývací priestor
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY
212 Príjmy z vlastníctva
212002 Príjmy z prenajatých pozemkov,hr.miest
212003 Príjmy z prenajatých budov
212003 Príjmy z prenajatých bytov
220 Administratívne poplatky a iné poplatky
221004 Správne poplatky
222003 Pokuty a penále
223001 Poplatky a platby za služby
z toho: opatrovateľská služba 7 461,95
stočné
5 155,98
dom smútku,MR
848,50
platba za služby byty 52 600,00
odpadové nádoby
853,80
dovoz obedov
1 537,80
vývoz odpad.vôd
2 895,20
229005 Poplatky a platby za znečisť. ovzdušia
240 Úroky
243 Úroky
290 Iné nedaňové príjmy
292008 Príjmy z odvodov z hazard.a iných hier
292012 Príjmy z dobropisov
292017 Príjmy z vratiek
292027 Iné príjmy
z toho:náhrada za výrub drevín 40 693,86
nedoplatky z vyúčt.bytov 597,01
300 BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY
312 Bežné transfery
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU

|

Upravený rozpočet
na rok 2020
755 721
566 931
566 931

Skutočnosť
k 31.12.2020
773 442,61
582 059,49
582 059,49

plnenia
102,34
102,67
102,67

150 000
85 630
64 010
360

151136,56
86 047,95
64 748,39
340,22

100,76
100,49
101,15
94,51

38 730
1 500
130
100
37 000

40178,58
2 157,00
130,00
56,00
37 835,58

103,74
143,80
100,00
56,00
102,26

%

60

67,98

60

67,98

113,30
113,30

221 577
103 764
9917
6 835
87 012

229 914,21
111 250,05
9 985,38
7 338,94
93 925,73

105,14
107,21
100,69
107,37
107,95

76 045
5 000
20

76 817,78
5 285,55
16,00

101,02
105,71
80,00

70 850

71 353,23

100,71

175

163,00

93,14

35
35

33,28
33,28

95,09
95,09

41 733
80
120
333

41 813,10
54,96
118,15
349,12

100,19
68,70
98,46
104,84

41 200

41 290,87

100,22

522 871
522 871

513 683,35

98,24

513 683,35

98,24

1 517 040,17 i

101,12

1 500169

Z rozpočtových bežných príjmov 1500 169 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1 517 040,17 eur, čo predstavuje 101,12 % plnenie.
4

v prehľade nie sú zahrnuté príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou ZŠsMŠ, ktorých
rozpočet bol 134 262 eur, bez úprav v roku 2020, skutočné príjmy 106 732,78 eur:
Názov
Projekt „Pracuj, zmeň svoj život“ ŠJ pri MŠ
Projekt Erasmus+
Projekt strava- ŠJ pri MŠ
Projekt pre MŠ
Projekt „Najúspešnejší II.“
Grant „Daj gól jeseni“
Grant nadácie Ekopolis
Réžie za ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ
Poplatky za stravné - ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ
Prenájom priestorov
Poplatky ŠKD
Poplatky MŠ
Úroky z banky
SPOLU

suma (€)
4 727,70
15 153,00
5 560,83
17 908,18
16 200,00
100,00
900,00
21 789,74
20 134,34
325,06
1 419,00
2 510,00
4,93
106 732,78

Tieto príjmy eviduje základná škola ako vlastné príjmy. Príjmy rozpočtovej organizácie sú použité
v plnej výške vo výdavkoch tejto organizácie.
Textová časť k rozpočtovým príjmom:
tvoria stabilnú a významnú zložku rozpočtu obce. Najpodstatnejšou časťou bežných
príjmov obce je výnos dane z príjmov fyzických osôb tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu, ktorá
predstavuje 58 % z celkových skutočných daňových a nedaňových príjmov. Poukázaná bola vo výške
582 059,49 eur s indexom nárastu 101,14 oproti roku 2019. Hlavným kritériom pri rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov je počet obyvateľov.
Daň z nehnuteľnosti - v roku 2020 na počet 783 daňovníkov bol predpis dane z nehnuteľnosti vo výške
150 973,47 eur. Daňové pohľadávky z predchádzajúceho obdobia evidujeme vo výške 218,97 eur. Skutočný
výber dane z nehnuteľnosti bol 151 136,56 eur, čo v plnení predstavuje 99,96 % predpisu. Z uvedeného
vyplýva, že rok 2020 z hľadiska dane z nehnuteľnosti bol tesne na úrovni 100%. Nedoplatok k 31.12.2020
evidujeme v sume 55,88 eur.
Daň za psa - v roku 2020 bolo prihlásených 277 daňovníkov. Predpis poplatku bol 2 153,50 eur, daňová
pohľadávka z predchádzajúceho obdobia bola vo výške 3,50 eur, skutočný výber bol 2 157,00 eur.
Nedoplatok k 31.12.2020 neevidujeme..
Daň za ubytovanie - daň za ubytovanie platili v roku 2020 dva subjekty a to Termálne kúpalisko
v Chalmovej vo výške 7,50 eur a právnická osoba cukráreň IMA vo výške 122,50 eur. Rozpočet bol
upravený na úroveň skutočného výberu dane a to vo výške 130 eur.
Daň za komunálne odpady - počet evidovaných poplatníkov je 878. Predpis poplatku za komunálne odpady
na rok 2020 bol 37 446,64 eur, pohľadávky z predchádzajúceho roka boli vo výške 120 eur. Poplatok bol
uhradený vo výške 37 408,58 eur. Poplatok za skládku drobného stavebného odpadu bol v počas roka 2020
zinkasovaný vo výške 427 eur. Neuhradený poplatok za komunálne odpady k 31.12.2020 evidujeme vo
výške 158,06 eur.
Vývoj výberu daní a poplatkov za roky 2016 - 2020
Druh dane
Z pozemkov
Zo stavieb
Z bytov
Za psa
Za ubytovanie
Za komunálne odpady

2016
48 743
35 718
131
1 088
2 273
27 396

2017
48 690
35 552
127
1 247
2218
27 664

2018
49 409
37218
137
1 216
2 400
27 662

2019
49 489
36 836
134
1 238
2 482
27 716

2020
86 048
64 748
340
2 157
130
37 836

I, hlavnú časť tvoria príjmy z prenájmu.
Príjmy z prenájmu pozemkov, boli vo výške 9 985,38 eur z toho:
- ALAS Slovakia, s.r.o Bratislava inájdadlca vagónov/
- poľovný revír
- poľnohospodárske pozemky /záhradkári/
- poľnohospodárske pozemky /PoľnoVtáčnik/
- pozemok pod novinový stánok
- pozemok umiestnenie žumpy
- prenájom hrobových miest
- pozemok pre cvičenie kynologického klubu

8 851,04
29,59
1,00
866,11
20,00
6,64
210,00
1,00

Príjmy z prenájmu budov, boli vo výške 101 264,67 eur, z toho:
- nájomné z bytov /vrátane uhradených pohľadávok z minulého roku/ 93 925,73 eur.
K 31.12.2020 má obec 59 nájomných bytov, z toho 1 byt v spoločenstve a 58 bytov v správe obce.
V priebehu roka 2020 bolo ukončených päť nájomných zmlúv /Ing. arch. Jozef Huntier, Eva Truhlíková,
Marek Obžera, Eva Truhlíková, Andrej Jančích/ a uzatvorených taktiež 5 zmlúv /Truhlíková Eva, Anna
Mlčochová, Zuzana Humajová, Peter Lukáč, Roman Suchý/. Neuhradené nájomné za byty k 31.12.2020 je
vo výške 518,17 eur, a to 4 nájomcovia neuhradili nájomné na január 2021, ktoré bolo splatné 25.12.2020.
- nájomné z nebytových priestorov, obje/ctov a zriadení vo výške 7 338,94 eur.
Obec Bystričany k 1.1.2020 evidovala 10 nájomných zmlúv za nebytové priestory. V priebehu roka 2020
nenastali zmeny pri prenájme nebytových priestorov obce. V nájomnom je aj prenájom kultúrnych domov,
zasadacej miestnosti obecného úradu a klubu dôchodcov.
V roku 2020 boli realizované úhrady za nájom nebytových priestorov na základe nájomných zmlúv
nasledovne:
Ročné nájomné v eur
- Slovak Telekom, a.s. Bratislava
331,28
- Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
530,00
- APODEMA, s.r.o. Veľké Uherce /leliáreň/
804,00
- JaMI, s.r.o, Prievidza /ambulancia lekára/
780,00
- Termal Chalmová-Bystričany, s.r.o. /prenájom majetku obce/
100,00
- TIMES-VT, Prievidza !antény a zariadenie na dátovú komunikáciu/
150,00
- Rendeková, Bystričany /kaderníctvo/
262,60
- Valterová, Bystričany /predajňa textilu/
388,26
- Páleš Oslany !predajňa potravín/
1 265,00
- TJ Dynamo Bystričany /priestory tribúny/
1,00
Na nájomnom za nebytové priestory nedoplatky za rok 2020 neevidujeme.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - skutočný výber správnych poplatkov bol vo výške
5 285,55 eur, rozpočtovaná suma 5 000 eur, čo predstavuje 105,71-% plnenie. Jedná sa napr. o poplatky za
osvedčenie podpisov, osvedčovanie listín, v rámci stavebného poriadku poplatky za žiadosti o stavebné
povolenia, za žiadosti o kolaudácie stavieb a pod., platby za rôzne potvrdenia a podobne.
Platby za služby - skutočný výber bol vo výške 71 353,23 eur, jedná sa o platby za poskytovanie
opatrovateľskej služby, použitie domu smútku pri pohreboch, platby za stočné ako aj platby za vyhlásenie
relácií v miestnom rozhlase. Významnou položkou sú platby za služby uhrádzané nájomcami nájomných
bytov v obci vo výške 52 600 eur.
Iné nedaňové príjmy - z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov vo výške 41 733 eur bol skutočný
príjem 41 813,10 eur, čo predstavuje 100,19-%né plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované
príjmy z dobropisov a finančná náhrada za výrub drevín vo výške 40 693,86 eur.

z rozpočtovaných grantov a transferov 522 871 eur bol skutočný príjem vo výške 513 683,35 eur, čo
predstavuje 98,24-%né plnenie.

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Poskytovatel’ dotácie
ÚPSVaR Prievidza
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Trenčín
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
Obvodný úrad Prievidza
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR Prievidza
Environmentálny fond
ÚPSVaR Prievidza
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Štatistický úrad SR
SPOLU

suma v Eur
18 236,40
393 969,98
1 860,00
2 407,58
591,03
30,80
170,15
1 439,00
3 281,00
279,97
7 679,00
6 357,42
68 676,07
24,95
5 000,00
3 680,00
513 683,35

účel
Deti v hmotnej núdzi - stravné, školské potreby
PK, vzdelávacie poukazy - základná škola
PK - materská škola
PV ŠS - matričná činnosť
PV ŠS - hlásenie pobytu občanov
PV ŠS - register adries
PV ŠS - starostlivosť o životné prostredie
Voľby do NR SR
Odmeny pre opatrovateľky
Civilná obrana
Celoplošné testovanie COVID
Dobrovoľnícka služba, podpora zamestnanosti
Transfer za uloženie popolčeka
Osobitný príjemca prídavkov na deti
Materiálové vybavenie DHZ obce
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
Dotácie na prenesený výkon štátnej správy boli v roku 2020 použité a zúčtované, okrem dotácie na
prenesený výkon na úseku školstva. Zostatok nepoužitej dotácie je 7 450,23 €, tieto finančné prostriedky sa
presúvajú do roku 2021 a budú použité na bežné výdavky ZŠ do 31.3.2021, prostredníctvom finančných
operácií. Zostatok dotácie poskytnutej na podporu stravovacích návykov detí ZŠ a MŠ predstavuje sumu
5 313,60 eur a bude vrátená ÚPSVaR v roku 2021.
Nevyčerpaná dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov je k 31.12.2020 vo výške 2 585,69 eur
a bude použitá v roku 2021 na úhradu nákladov, ktoré vzniknú obci zabezpečovaním preneseného výkonu
štátnej správy pri sčítaní. Do rozpočtu obce bude zostatok dotácie zapojený prostredníctvom príjmových
finančných operácií.

Plnenie

I k 31.12.2020 je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Názov položky
231 - príjem z predaja prebytoč.majetku
233 - príjem z predaja pozemkov
322 - kapitálové transfery (územný plán)
322 - kapitálové transfery (obnova MFI)
322 - kapitálové transfery (kanalizácia)

Úhrn

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
16 700
270 500
6 720
10 000
3 032 485
3 336 405

Skutočnosť
k 31.12.2020
19 687,00
270 644,64
6 720,00
10 000,00
0
307 051,64

%
plnenia
117,89
100,05
100,00
100,00
X

9,20

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 3 336 405 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
307 051,64 eur, čo predstavuje 9,20 %-né plnenie.
Kapitálové príjmy predstavujú:
príjem z predaja hmotného majetku predstavuje 19 687 eur. Majetok bol zastaralý, dlhodobo
nepoužívaný a uskladnený v dielňach, jedná sa o poľnú kuchyňu, cisternu, autobusovú zástavku

traktor Zetor, obrážačku, profilové nožnice, nesenný postrekovač, sústruh, fekálne vozidlo
a kopací stroj bielorus;
príjem z predaja 13 pozemkov určených na IBV na ulici Dlhej na základe verejných obchodných
súťaží predstavuje sumu 270 643,64 eur. Obec uzatvorila dňa 11.6.2020 kúpnu zmluvu z Obcou
Cereňany na parcelu č. 1127/2 o výmere 94 m^ vo výške 1,00 eur - jedná sa o príjazdovú
komunikáciu k priemyselnému objektu.
poskytnutie dotácie vo výške 6 720 eur zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva
dopravy a výstavby SR za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie;
poskytnutie dotácie vo výške 10 000 eur zo Slovenského futbalového zväzu na realizáciu
projektu obnovy multifunkčného ihriska v areáli základnej školy.

Názov položky
453 Zostatok prost.z predch.rokov-PK ZŠ
453 Zostatok prost.z predch.rokov-projekt
školy „V základne! škole úspešneiší II.“
453 Zostatok prost.z predch.rokov-šk.jedálne
453 Prevod prostriedkov z fondu opráv
453 Zostatok prost.z predch.rokov-výmb
453 Zostatok prost.z predch.rokov-adm.popl.
454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu
456 Prijaté zábezpeky-byty
513 Bankový úver (kanalizácia)
514 Dlhodobý úver

Úhrn

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2510
20 780

Skutočnosť
k 31.12.2020
2 509,63
20 780,00

%
plnenia
99,99
100,00

1 241
50 000
150 000
100
139 700
0
681 000
32 000

1 240,75
25 271,14
145 492,42
100,00
68 079,33
2 752,26
0
32 000,00

99,98
50,54
96,99
100,00
57,10
0
100,00

1 077 331

298 225,53

27,68

X

V rámci príjmových finančných operácií sme v roku 2020 vykazovali zostatok nevyčerpanej dotácie
na prenesený výkon štátnej správy oblasť školstva z roku 2019, ktorá v nasledujúcom rozpočtovom roku
bola zapojená do príjmov prostredníctvom príjmových finančných operácií a následne poukázaná
rozpočtovej organizácii ZS s MS a to vo výške 2 509,63 eur a zostatok nevyčerpanej dotácie projektu školy
„V základnej škole úspešnejší II.“ vo výške 20 780 eur.
Zostatok bankových účtov školských jedální k 31.12.2019 vo výške 1 240,75 eur boli prevedené na
účet obce a v januári 2020 boli poukázané späť školským jedálňam.
Finančné prostriedky fondu opráv a údržby pre bytového domy na ulici Osloboditeľov a SNP boli
použité vo výške 25 271,14 eur na úhradu údržby spoločných priestorov nájomných bytov.
Použitie prostriedkov z výrubu drevín bolo v roku 2020 vo výške 145 492,42 eur, jedná sa
o zapojenie účelovo určených prostriedkov, ktoré sú vedené na samostatnom bankovom účte. Predovšetkým
sa jedná o revitalizáciu prvkov zelenej infraštruktúry v obci a o údržbu verejnej zelene.
Prostredníctvom príjmových finančných operácií sme v roku 2020 zapojili sumu 100 eur, jedná sa
o správny poplatok uhradený v roku 2019a následne prevedený na bežný účet.
Finančné prostriedky rezervného fondu boli použité vo výške 68 079,33 eur na úhradu schválených
kapitálových výdavkov.
Na položku zábezpek, ktoré uhrádzajú nájomcovia obecných nájomných bytov pri pridelení bytu nie
je potrebné stanoviť rozpočet, nakoľko sa jedná o cudzie prostriedky, o ktorých nerozhoduje obecné
zastupiteľstvo. Prijaté prostriedky v sume 2 752,26 eur sú v plnej výške vrátené odchádzajúcim nájomcom
pri odovzdaní bytu.
V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií 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 32 000 eur schválená obecným
zastupiteľstvom dňa 26.10.2020 uznesením č. 85/2020.
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3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK2020
Čerpanie |
Funkčná
klasifikácia

I k 31.12.2020 je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Ekonomická klasifikácia

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť
01.3.3 Všeobecné služby - matričná činnosť
01.6.0 Všeobecné verejné služby
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
02.2.0 Civilná ochrana
03.2.0 Ochrana pred požiarmi
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť
04.5.1 Cestná doprava
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny
06.2.0 Rozvoj obcí
06.4.0 Verejné osvetlenie
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť
08.1.0 Rekreačné a športové služby
08.2.0 Kultúrne služby /kultúrne domy/
08.3.0 Vysielacie služby
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
09.1.2 Školstyo-ZŠsMŠ
10.2.0 Sociálne zabezpečenie-staroba
10.4.0 Rodina a deti
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Bežné výdavky obce
Vzdelávanie RO ZŠ s MŠ
z toho: Základné vzdelanie
Materská škola
Školské stravovania
Školský klub detí
Dotácia na stravu z ÚPSVaR
Spoluúčasť obce k projektu
Projekt „V zákl.škole úspešnejší“
Projekt ÚPSVaR-podpora zamést.
Projekt Erasmus-iBežné výdavky spolu

Schválený rozpočet
na rok 2020po
poslednej zmene
321 582
3 620
2 408
1 439
23 050
14 038
12 000
12 858
4 000
46 500
31 115
77 941
131 368
19 200
122 523
20 900
43 588
1 293
11 580
2 340
93 918
1 425
998 686
736 342
393 971
103 709
132 532
28 100
18 236
2 100
36 980
5 561
15 153
/ 735 028

Skutočnosť
k 31.12.2020
240 590,37
3 480,67
2 407,58
1 439,00
17 049,38
13 343,51
11 852,51
7 705,14
1 456,40
46 343,79
26 427,70
64311,13
77 649,82
13 076,00
100 918,33
17 949,27
24 216,03
1 017,25
10 365,62
2 333,17
69 526,28
794,95

%

čerpania
74,81
96,15
99,98
100,00
73,97
95,05
98,77
59,92
36,41
99,66
84,94
82,51
59,11
68,10
82,37
85,88
55,56
78,67
89,51
99,71
74,03
55,79

754 253,90

75,52

654 824,74
386 520,77
96 498,59
92 167,07
26 396,67
12 526,80
2 100,00
33 038,32
5 561,00
15,52

88,93
98,11
93,05
69,45
93,94
68,69
100,00
89,34
100,00
0,10

1 409 078,64

81,21

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Z rozpočtovaných 1 735 028 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 409 078,64 eur, čo
predstavuje 81,21 %-né plnenie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu výdavkov obce
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - položka 610
Z rozpočtovaných 263 172 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 218 783,24€, čo je 83,13 %-né
čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obecného úradu, matriky, opatrovateľskej služby,
zamestnancov prijatých na aktivačné práce a zamestnancov údržby z bývalej príspevkovej organizácie.
- Poistné a príspevky do poisťovní - položka 620
Z rozpočtovaných výdavkov 106 036 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 84 951,79 €, čo je
80,12 %-né čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody zdravotného poistenia asociálneho poistenia z vyplatených
miezd zamestnancov za zamestnávateľa a príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne za
zamestnávateľa.

- Tovary a služby - položka 630
Z rozpočtovaných výdavkov 571 881 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 401 039,29 €, čo
predstavuje čerpanie na 70,13 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba obecných budov, stavieb, stravovanie
zamestnancov, odmeny na dohody mimo pracovného pomeru, všeobecné služby, špeciálne služby,
geodetické práce, služby v oblasti rozvoja obce, revízie a ostatné tovary a služby.
Najvyššiu časť výdavkoch v tovaroch a službách predstavujú výdavky za energie: plyn, vodné, elektrina a to
73 648,36 eur a poplatok za vývoz komunálneho odpadu 38 981,64 eur. V roku 2020 sme zakúpili materiál
na výrobu stojanov na bicykle, ktoré sú umiestnené v areáli materskej školy, pred budovou základnej školy
a v parku pred obecným úradom. Do obecnej dielne sme zakúpili drážkovačku, čistič plôch a drobné
pracovné náradia na výkon údržby. V hodnote 200 eur bola spevnená novovytvorená miestna komunikácia
z ulice Budovateľskej. V priebehu roka sme zakúpili farby na náter zábradlí po obci a obnovu náteru
oplotenia na cintoríne. Nevynechali sme ani drobné materiálové výdavky na údržbu zelene a verejných
plôch. V sume 344 eur sme zakúpili materiál na údržbu verejného osvetlenia. V hodnote 930 eur sme
zakúpili 120 L plastové kontajnery. V školskej jedálni pri základnej škole sme zabezpečili omaľovanie
priestorov v cene 1 785 eur a zakúpili sme regál v celkovej cene 252 eur. Do klubu dôchodcov sme zakúpili
sporák v sume 399 eur, do kultúrneho domu a na obecný úrad sme zakúpili vysávač v cene 345 eur. Pre
potreby DHZ obce sme zakúpili práčku za 569 eur a chladničku za 160 eur. Pre potreby prevádzky ČOV sme
zakúpili ponorné kalové čerpadlo v cene 645 eur. V kultúrnom dome vo Vieske sme doplnili obrusy v cene
259 eur.

Výdavky na údržbu budov boli vo výške 60 140,54 eur, z toho údržba obecných nájomných bytov
23 099,88 eur. Konkrétne bol vykonaný servis plastových okien a dverí vo všetkých bytových domoch
v cene 710 eur, oprava plynového kotla v bytovom dome č. 780/63 bol v cene 333 eur, údržba parkovacích
miest bola vo výške 2 720 eur. V bytových domoch na ulici SNP č. 779 a č. 780 bola prevedená údržba
schodísk vo výške 3 045,44 eur amaľovka spoločných priestorov vo výške 6 055,14 eur. Výmena bojlera
v cene 5 100 eur bola v bytovke č. 780/63 a v bytovke č. 752/50 taktiež v sume 5 100 eur. V bytových
domoch na ulici Osloboditeľov č. 750, č. 751 a č. 752 bola prevedená údržba schodísk vo výške 8 112,72 eur
a maľovka spoločných priestorov vo výške 10 834,13 eur. Drobné vodoinštalačné a údržbárske práce pri
oprave plynového kotla boli prevedené v cene 924,29 eur. Za údržbu miestneho rozhlasu sme zaplatili
738,96 eur, pri cintorínoch v časti obce Vieska sme spevnili komunikácie, vyasfaltovali verejné plochy
a vybudovali schody do vstupnej časti cintorína. Drobné údržbárske práce boli prevedené v ostatných
obecných budovách podľa nevyhnutnosti.
- Bežné transfery - položka 640
Z rozpočtovaných 34 547 € bolo skutočné čerpanie 32 430,20 € , čo predstavuje 93,87 %-né čerpanie..
Obec poskytuje príspevok na stravovanie dôchodcom s nižšími príjmami. Celková výška poskytnutého
príspevku na stravovanie za rok 2020 je 4 780,48 eur, v roku 2020 využívalo možnosť stravovania v školskej
jedálni s príspevkom na obed od obce v priemere 35 dôchodcov.
Pri narodení dieťaťa poskytujeme príspevok matkám s trvalým pobytom na území obce vo výške 70 eur na
novonarodené dieťa. Za rok 2020 to bola suma 770 eur.
Príspevok Jednote dôchodcov bol vo výške 600 eur, príspevok mestu Nováky vo výške 5 250,48 eur na
prevádzku spoločného obecného úradu. Športovému stolnotenisovému klubu Polstrav Bystričany sme
poskytli príspevok na činnosť vo výške 3 500 eur a TJ Dynamo Bystričany na činnosť futbalového klubu
sme poskytli dotáciu vo výške 13 400 eur. Príspevok na pomôcku minilift pre zariadenie pre seniorov
v Zemianskych Kostoľanoch bol vo výške 400 eur. Vo výške 978,22 eur sme uhradili členské na rok 2020
združeniam, kde sme ako obec zaregistrovaní, t.j. ZMOS, RVC Nitra a ZMO Horná Nitra.
- Splácanie úrokov - položka 650
Rozpočtovaných 23 050 € bolo skutočné čerpanie 17 049,38 €, čo je 73,97 % čerpanie, sú to úroky za rok
2020 z poskytnutých úverov zo ŠFRB.

čerpanie |

I k 31.12.2020 je uvedené v nasledujúcej tabuľke;

Funkčná
klasifikácia

Názov položky

01.1.1

Vysporiadanie miestnej komunikácie ul.
M. Nešpora
Kamerový systém
Nákup osobného automobilu OPEL
Projektové dokumentácie
Rekonštrukcia a modernizácia
Projektové dokumentácie
Rekonštrukcia a modernizácia
Budovanie stojísk
Verejná kanalizácia a ČOV
Prípravné a projektové dokumentácie
Rekonštrukcia a modernizácia
Územný plán obce
Projektová dokumentácia
Rozvoj obce-rekonštrukcia a modernizácia
Inžinierske siete IBV
Prípravná a projektová dokumentácia
Športoviská-projektová dokumentácia
Športoviská-rekonštrukcia a modernizácia
Kultúra-rekonštrukcia a modernizácia
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Rekonštrukcia Domu smútku
Úhrn

01.1.1
01.1.1
01.1.1.
01.1.1
04.5.1
04.5.1
05.1.0
05.2.0
05.4.0
05.4.0
06.2.0
06.2.0
06.2.0
06.6.0
06.6.0
08.1.0
08.1.0
08.2.0
08.3.0
08.4.0

Schválený rozpočet
na rok 2020 po
poslednej zmene
5 000
5 070
17 890
17 379
119 485
10 500
31 950
24 158
3 268 200
53 060
444 976
8 400
1 800
57 390
4 500
17 220
1 470
44 217
72 946
9 328
17 000
4 231 939

Skutočnosť
k 31.12.2020

% čerpania

500,00

10,00

5 069,04
17 890,00
17 378,60
108 872,69
9 117,00
0
24 128,64
0
25 010,76
11 470,39
8 400,00
1 800,00
25 607,76
4 081,41
5 220,00
1 470,00
44 216,45
63 855,18
7 175,12
0
381 263,04

99,98
100,00
99,99
91,12
86,83
0
99,88
0
47,14
2,58
100,00
100,00
44,62
90,70
30,31
100,00
100,00
87,54
76,92
0
9,01

01.1.1 Výkonné a zákonodarné oi^ány
Obec Bystričany uzatvorila dňa 9.9.2020 kúpnu zmluvu na parcely v k.ú. Bystričany č. 1008/3-5,
zastavaná plocha, celkovo o výmere 251 m^ od vlastníkov Ján Radosa, Anastázia Lamrichová, Jozef Radosa
a Bernard Radosa na sumu 500,00 eur. Právne služby boli vo výške 253,60 eur a geodetické práce sme
zaplatili vo výške 460 eur. Celková obstarávacia cena je 1 213,60 eur a vklad vlastníckeho práva obec
nadobudla dňa 15.10.2020.
V septembri 2020 bol nainštalovaný do interiéru a exteriéru obecného úradu kamerový systém od
spoločnosti COMTEL s.r.o. z Prievidze v celkovej cene 5 069,04 eur.
V novembri 2020 obec zakúpila osobný úžitkový automobil značky OPEL COMBO v cene
17 890 eur od dodávateľa FINAL-CD plus, s.r.o., Prievidza.
V priebehu roka 2020 obec pristúpila k rekonštrukcii priestorov hasičskej zbrojnice v celkovej cene
8 715,18 eur, kde projektovú dokumentáciu zabezpečila firma Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT, Bojnice
v sume 1 080 eur, dodávku a montáž sekčných brán realizovala firma ELBA, a.s., Kremnica v sume
5 908,14 eur a hliníkové dvere s príslušenstvom dodala firma PM-TEAM, s.r.o., Bratislava v cene 1 727,04
eur.
Za účelom rekonštrukcie budovy obecného úradu bola vypracovaná projektová dokumentácia
spoločnosťou IPP Partner v cene 5 196, eur a vymenili sa vchodové dvere v cene 4 840,36 eur, ktoré dodala
firma PM TEAM, s.r.o., Bratislava.
Za projektovú dokumentáciu so zámerom rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci sme zaplatili
4 614 eur spoločnosti StVS- servising, s.r.o. Banská Bystrica.
Architektonické práce za architektonicko-urbanistickú štúdiu „Termálne kúpalisko Chalmová“
zabezpečovala firma Brelka s.r.o. Prievidza v celkovej cene 4 450 eur.
Revitalizácia prvkov zelenej infraštruktúry „Vstup do obce Bystričany“ bola v celkovej výške
9 658,88 eur, z toho projektovú dokumentáciu vypracovala firma BRELKA s.r.o. Prievidza v cene 1 325 eur
a práce vykonala obecná spoločnosť Termal Chalmová-Bystričany, s.r.o. vo výške 8 333,88 eur.
Pred vianočnými sviatkami bol v centrálnej zóne obce umiestnený nový drevený betlehem v celkovej
cene 5 100 eur s veľkorozmernými sochami, ktoré vytvoril občen Michal Barta v cene 4 000 eur, statický
posudok zastrešenia vypracoval Ing. Juraj Išky v cene 100 eur a demontovateľný drevený prístrešok zhotovil
Miroslav Durica v cene 1 000 eur.

Udržiavacie práce obecných objektov v areáli kostola v Bystričanoch boli vykonané na základe
Zmluvy o dielo zo dňa 28.5.2020 v celkovej výške 4 346,40 eur dodávateľom Karol Drdúl, Bystričany.
Počas roka 2020 obec zrealizovala rozsiahly projekt zameraný na výmenu ústredného kúrenia na
kúpalisku v celkovej cene 88 390,75 eur. Projektovú dokumentáciu k stavbe zdroja tepla zabezpečovala
firma INSTA-PL, s.r.o., Prievidza, v cene 1 440 eur. Zmluva o dielo bola podpísaná so zhotoviteľom Innogy
Solutions s.r.o., Bratislava dňa 11.2.2020, za prevedené práce sme zaplatili 86 950,75 eur.
04.5.1 Cestná doprava
Spracovanie projektovej dokumentácie pre spevnené plochy-zástavky, chodníky, osvetlenie
prechodv, vybudovanie bezpečnostných prvkov zabezpečila firma Brelka s.r.o., Prievidza v cene 8 870 eur.
Za geometrický plán sme zaplatili 247 eur firme Geomap Prievidza s.r.o, Bojnice.
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
V priebehu roka 2020 pokračovala obec s výstavbou stojísk na kontajnery so separovaným zberom
v celkovej cene 24 128,64 eur, dodávateľom prác bola firma STAVIS-Prievidza, spol. sr.o. vo výške
20 416,77 eur, stavebný dozor na základe mandátnej zmluvy zabezpečovala firma Znaling s.r.o.. Lehota pod
Vtáčnikom v cene 1 091,07 eur a projektovú dokumentáciu vypracovala firma IPP Partner s.r.o., Prievidza
v cene 2 620,80 eur.
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny
V rámci operačného programu Kvalita životného prostredia za prípravné a projektové dokumentácie
projektu „Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany“ sme v roku 2020 uhradili 9 316,50 eur
a za projekt „Zadržiavanie dažďovej vody v obci Bystričany“ činila suma 9 556,50 eur. Tieto vynaložené
oprávnené výdavky by mali byť obci refundované počas realizácie projektov.
Obec pristúpila k revitalizácii prvkov zelenej infraštruktúry v parku v časti nad materskou školou, za
projektovú dokumentáciu sme zaplatili 3 720 eur firme Rudbeckia, s.r.o., Svätoplukovo.
Firma Gaura s.r.o.. Veľké Chlievany vypracovala projektovú dokumentáciu na revitalizáciu prvkov
zelenej infraštruktúry na ulici Osloboditeľov v cene 960 eur a na ulici Dlhej v cene 480 eur.
Za polohopisný a výškopisný plán pre projekt chodníkov sme uhradili 977,76 eur firme Geomark
s.r.o., Prievidza.
Chodník oproti škole na ulici M. Nešpora zrealizovala firma Termal Chalmová-Bystričany, s.r.o. na
základe Zmluvy o dielo č. 2/2020 v celkovej cene 11 470,39 eur.

06.2.0 Rozvoj obce
Vo februári 2020 obec podpísala zmluvu o dielo na spracovanie zmien a doplnkov č. 3 Územného
plánu obce Bystričany v súlade s platnou legislatívou a stavebným zákonom so zhotoviteľom Ing. arch.
Gabriel Szalay - AGS Ateliér, zaplatená cena 8 400 eur. Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytlo
dotáciu vo výške 6 720 eur.
V cene 1 800 eur bola vypracovaná projektová dokumentácia zameraná na revitalizáciu prvkov
zelenej infraštruktúry v časti materskej školy firmou Rudbeckia, s.r.o., Svätoplukovo.
V rámci revitalizácie prvkov zelenej infraštruktúiy „Vstup do obce Bystričany“ sme za stavebné
práce zaplatili 8 333,38 eur obecnej spoločnosti Termal Chalmová-Bystričany, s.r.o.
Udržiavacie práce obecných budov a objektov v areáli Termálneho kúpaliska Chalmová boli
vykonané na základe Zmluvy o dielo zo dňa 28.4.2020 v celkovej výške 11 821,92 eur. Zhotoviteľom stavby
bola obecná spoločnosť TERMAL CHALMOVÁ-BYSTRIČANY, s.r.o.
V júni 2020 obec pristúpila k modernizáciu zariadení fitness v budove kúpaliska v celkovej výške
5 451,96 eur, zakúpili sme cvičebné náradie a pomôcky vhodné pre funkčné tréningy.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť
Individuálna bytová výstavba na ulici Dlhej - za spevnenie komunikácie sme zaplatili 3 581,41 eur a
za tlakovú skúšku plynovodu sme uhradili 500 eur.
Firma Rudbeckia, s.r.o., Svätoplukovo vypracovala projektovú dokumentáciu zameranú na
revitalizáciu prvkov zelenej infraštruktúry pre bytové domy v obci v cene 5 220 eur.

08.1.0 Rekreačné a športové služby
Vyhotovenie polohopisu a výškopisu športového ihriska bolo vo výške 320 eur od firmy Geoskteam,
Prievidza.
Celková cena stavby obnovy multifunkčného ihriska je vo výške 45 686,45 eur, z toho dotácia zo
Slovenského futbalového zväzu činí vo výške 10 000 eur. Projekt obnovy ihriska bol zrealizovaný v areáli
základnej školy. Projektová dokumentácia bola v cene 1 150 eur od dodávateľa Ateliérving, s.r.o.. Banská
Bystrica, stavebné práce v cene 41 741,45 eur realizovala firma MARO s.r.o. Sučany, prístupový chodník
zrealizovala firma Termal Chalmová -Bystričany, s.r.o. v cene 2 187 eur a stavebný dozor zabezpečoval
Ing. Slavomír Cifrík v cene 288 eur, firma Znaling s.r.o.. Lehota pod Vtáčnikom.
08.2.0 Kultúrne služby
Za práce prevedené v rámci revitalizácie prvkov zelenej infraštruktúry pri Kultúrnom dome v časti
obce Vieska sme uhradili v roku 2020 sumu 63 855,18 eur. Projektová dokumentácia bola v cene 480 eur,
dodávateľom stavebných prác bola firma STAVIS PRIEVIDZA, s.r.o. v cene 15 229,82 eur a firma
EKOSTAV Prievidza, s.r.o. v cene 36 125,32 eur, za stavebný dozor sme uhradili firme Znaling s.r.o..
Lehota pod Vtáčnikom spolu 2 076 eur na základe mandátnej zmluvy, výrobu a montáž vonkajšieho
prístrešku pre pódium realizovala firma Kovocel s.r.o., Bystričany, v cene 4 200 eur a prvky detského ihriska
dodala firma TOP ihrisko s.r.o., Topoľčany, v cene 5 744,04 eur.
08.3.0 Vysielacie služby
V priebehu roka 2020 obec zrealizovala rekonštrukciu miestneho rozhlasu v časti Chalmová a dolná
domovina v celkovej cene 7 175,12 eur firmou MK hlas s.r.o., Sabinov.

Názov položky
819002 Vrátené finančné zábezpeky
821005 Splácanie úverov - kanalizácia
821007 Splácanie úverov - byty

Úhrn

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0
41 000
40 200
81 200

Skutočnosť
k 31.12.2020
2 752,26
0
40 194,94
42 947,20

%
čerpania
0
0
99,99
52,89

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 81 200 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 42 947,20 eur, čo predstavuje 52,89 %-né čerpanie.
Na položku zábezpek, ktoré uhrádzajú nájomcovia obecných nájomných bytov pri pridelení bytu, nie
je potrebné stanoviť rozpočet, nakoľko sa jedná o cudzie peniaze, o použití ktorých nerozhoduje obecné
zastupiteľstvo. Prijaté prostriedky v sume 2 752,26 eur sú v plnej výške vrátené odchádzajúcim nájomcom.
V rámci výdavkových finančných operácií obec zabezpečuje splácanie istín z prijatých úverov zo
ŠFRB na nájomné byty, za rok 2020 vo výške 40 194,94 eur.

4. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

Rozpočtové hospodárenie obce podľa § 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách je rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Pretože obec nie je zriadená na
podnikanie, výsledok hospodárenia je rozdiel medzi príjmami a výdavkami k 31.12. kalendárneho roka. Toto
hospodárenie sa posudzuje spolu so zriadenou rozpočtovou organizáciou - čo je základná škola s materskou
školou.
Prebytok z rozpočtového hospodárenia obce z bežného a kapitálového rozpočtu zistený podľa § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení
v roku 2020 je vo výške 140 482,91 eur.
Prebytok rozpočtového hospodárenia po zapojení finančných operácií za rok 2020 je upravený na
sumu 395 761,24 eur, z ktorého sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky a to:
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky a to na prenesený výkon
štátnej správy v oblasti školstva v celkovej výške 21 543,07 eur,
nevyčerpané prostriedky školského stravovania za stravné 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 2 412,80 eur,
nevyčerpané prostriedky školského stravovania za 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 942,47 eur,
nevyčerpané prostriedky z projektu rozpočtovej organizácie „V základnej škole úspešnejší II.“
vo výške 3 941,68 eur,
nevyčerpané prostriedky z projektu rozpočtovej organizácie „Erasmus-i-“ vo výške 15 137,48
eur,
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté z ÚPSVaR na
projekt rozpočtovej organizácie „Pracuj, zmeň svoj život“ vo výške 4 727,70 eur,
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky a to na stravné pre deti v
celkovej výške 5 313,60 eur,
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky a to na výkon sčítania
obyvateľov, domov a bytov v celkovej výške 2 585,69 eur.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme prebytok hospodárenia upravený o nevyčerpané
prostriedky použiť na:
a) tvorbu rezervného fondu
331 969,52 eur
b) tvorbu fondu opráv a údržby
7 187,23 eur

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

Skutočnosť k 31.12.2020
v eur
1 623 772,95
1 517 040,17
106 732,78
1 409 078,64
754 253,90
654 824,74
214 694,31
307 051,64
307 051,64
0
381 263,04
381 263,04
0
-74 211,40

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Vylúčenie z prebytku
Vylúčenie z prebytku
Vylúčenie z prebytku
Vylúčenie z prebytku
Vylúčenie z prebytku
Vylúčenie z prebytku
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

140 482,91
21 543,07
- 2 412,80
- 942,47
- 3 941,68
- 15137,48
- 4 727,70
- 5 313,60
- 2 585,69
83 878,42
298 225,53
42 947,20
255 278,33
2 229 050,12
1 833 288,88
395 761,24
56 604,49
339 156,75
-

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19.

5. TVORBA A POUŽITIE PENAZNYCH FONDOVA INÝCH FONDOV

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond bol v roku 2020 vo
výške 1,5% z hrubých miezd v zmysle kolektívnej zmluvy.
Stav SF k 1.1.2020 .................................... 691,98 eur
Prírastky - povinný prídel...................... 2 955,71 eur
Úbytky - stravovanie.............................. 1 630,00 eur
- regenerácia PS....................... 1 072,00 eur
Stav k 31.12.2020....................................... 945,69 eur

Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle § 15 zákona č.583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. V roku 2020 sme rezervný fond použili na
kapitálové výdavky v sume 68 079,33 eur.
266 867,47 eur
Stav k 1.1.2020
78 149,73 eur
- tvorba - z prebytku hospodárenia roku 2019
15 229,82 eur
- čerpanie - revitalizácia zelenie pri KD Vieska
4 847,12 eur
- čerpanie - rekonštrukcia miestneho rozhlasu
- čerpanie - rekonštrukcia ústredného kúrenia na kúpalisku 38 000,00 eur
1 727,04 eur
- čerpanie - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
8 275,35 eur
- čerpanie - rekonštrukcia obecných objektov
276 937,87 eur
Stav k 31.12.2020

Fond prevádzky, údržby a opráv
Na základe § 18 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov vlastník nájomných bytov tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo
výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu. Obec tvorila fond po prvý krát z prebytku
hospodárenia za rok 2012. Je tvorený tak, ako ukladá zákon vo výške 0,5 % obstarávacej ceny bytov.
O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo, prostriedky fondu sú vedené na
samostatnom bankovom účte a bude slúžiť na údržbu nájomných bytov.
Stav k 1.1.2020.............................................................................................54 442,11 eur
- tvorba - z prebytku hospodárenia 2019.......................................................9 406,97 eur
- čerpanie - rekonštrukcia spoločných priestorov bytových domov........ 19 871,14 eur
- čerpanie - služby vereného obstaráv. pre obnovu bytových domov........ 5 400,00 eur
Stav k 31.12.2020........................................................................................ 38 577,94 eur

6. BILANCIA AKTIVA PASIV K31.12.2020
Údaje pre bilanciu aktív a pasív sú získané z účtovnej závierky, z výkazu SÚVAHA. Súvaha
zostavená obcou, prezentuje majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov. Okrem majetku, ktorý je
v súvahe, obec má majetok zverený do správy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ v zostatkovej cene celkom
315 167,32 eur. O tomto majetku účtuje rozpočtová organizácia v rámci svojho účtovníctva. Majetok
zverený do správy príspevkovej organizácie Termal Bystričany bol prevzatý do majetku obce pri zrušení
tejto organizácie k 31.3.2020.
Aktíva, t.j. majetok účtovnej jednotky obec Bystričany podľa účtovnej závierky k 31.12.2020
predstavujú sumu 4 441 523,52 € /zostatková cena/.

Členenie aktív k 31.12.2020
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

Stav k 1.1.2020
3 202 109,83

Stav k 31.12.2020
3 284 229,20

0
2 811 032,83
391 077,00

8 400,00
2 884 752,20
391 077,00

1 074 099,59

1 152 152,21

1 264,80
371 458,92
26 157,34
2 124,03
673 094,50

1 134,60
314 181,86
26 153,01
1 130,32
809 552,42

Časové rozlíšenie -náklady BO

4 774,07

5 142,11

SPOLU MAJETOK

4 280 983,49

4 441 523,52

Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Dlhodobý nehmotný majetok
Obec evidovala k 31.12.2020 dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 8 400 eur, čo je obstaranie spracovania
územnoplánovacia dokumentácia „Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Obce Bystričany.“ V novembri
2020 bola obci poskytnutá dotácia vo výške 6 720 eur z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy
a výstavby SR.
Dlhodobý hmotný majetok
Na budovách sme v roku 2020 mali prírastok vo výške 449 120,75 eur, ktorý vznikol zaradením majetku zo
zrušenej príspevkovej organizácie: budova ubytovne č. 693/20 v hodnote 42 252,78 eur, budova Expreso č.
691/18 v cene 5 746,20 eur, budova kúpeľov č. 692/19 v hodnote 354 361,21 eur a budova č. 637
s príslušenstvom v cene 38 045,38 eur. Prírastok v hodnote 8 715,18 eur bol vykázaný pri zaradení do
majetku rekonštrukcie a modernizácie hasičskej zbrojnice.
Na stavbách za rok 2020 evidujeme prírastok v sume 527 632,73 eur z dôvodu zaradenia do majetku stavby zo správy zrušenej príspevkovej organizácie v celkovej cene 343 961,70 eur, rekonštrukcia miestneho
rozhlasu vo výške 7 175,12 eur, bezodplatne darovaná stavebná konštrukcia na chatu č. 65 a č. 66 na
kúpalisku v hodnote 10 000 eur, udržiavacie práce obecných objektov v areáli termálneho kúpaliska v cene
11 821,92 eur, udržiavacie práce obecných objektov v areáli kostola v hodnote 4 346,40 eur, obnova
multifunkčného ihriska Bystričany v cene 45 366,45 eur, drevený betlehem v cene 5 100 eur, rekonštrukcia
ústredného kúrenia na kúpalisku v cene 88 390,75 eur a výstavba chodníka oproti škole na ulici M. Nešpora
v celkovej cene 11 470,39 eur.
17

Na stavbách evidujeme úbytok vo výške 39 900,35 eur, čo predstavuje vyradenie pôvodného multifunkčného
ihriska z evidencie majetku dňa 4.11.2020 z dôvodu vybudovania nového ihriska.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - evidujeme prírastok vo výške 79 716,55 eur, čo je
zaradenie inventáru zo zrušenej príspevkovej organizácie vo výške 69 195,55 eur, zaradenie kamerového
systému v obci vo výške 5 069,04 eur a modernizácia zariadení fitnes na kúpalisku v cene 5 451,96 eur.
Úbytky evidujeme v hodnote 27 229,32 eur, čo predstavuje odovzdanie majetku do správy rozpočtovej
organizácie, a to elektrického sporáka do školskej jedálne pri základnej škole v hodnote 3 315,60 eur. Ďalšie
úbytky znamenajú vyradenie predaného, prebytočného majetku a to nesený postrekovač v cene 4 977,10 eur,
univerzálny sústruh v cene 2 274,28 eur, nožnice na profilový materiál v cene 1 042,49 eur, zvislá obrážačka
v cene 1 178,05 eur a traktor kolesový v cene 5 316,80 eur. Ďalej bol vyradený nefunkčný kamerový systém
z roku 2010 v cene 9 125 eur.
Dopravné prostriedky - prírastok vo výške 46 069,99 eur, čo je zaradenie dopravných prostriedkov zo
zrušenej príspevkovej organizácie vo výške 28 179,99, konkrétne polievacie auto v eene 5 958,31 eur,
osobné vozidlo Daeia Dokker v cene 9 289,99 eur, fekálne vozidlo Praga v cene 1 825,67 eur, osobné auto
Skoda Felícia v cene 3 319,39 eur a kopacieho stroja Bielorus v hodnote 5 960,96 eur. Osobné vozidlo Opel
Combo bol zaradený v nákupnej cene 17 890,00 eur.
Úbytky evidujeme v cene 17 064,33 eur za predané a vyradené dopravné prostriedky.
Iné prírastky ani úbytky v dlhodobom hmotnom majetku neboli. Zníženie hodnoty majetku je len v dôsledku
účtovania oprávok /odpisov/.

Dlhodobý finančný majetok
K 31.12.2020 má obec majetkové podiely:
- v Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti /cenné papiere/ v hodnote
339 184,00 eur
- v obecnej obchodnej spoločnosti TERMAL CHALMOVÁ-BYSTRIČANY v hodnote
6 639,00 eur
- kapitálový transfer v obecnej s.r.o. TERMAL CHALMOVÁ-BYSTRIČANY v hodnote
5 254,00 eur
- navýšenie zákl.imania v obecnej s.r.o. TERMAL CHALMOVÁ-BYSTRIČANY v hodnote 40 000,00 eur

Zásoby
Predstavujú materiál na sklade, ktorý zahŕňa kuká nádoby v hodnote 1 134,60 eur.

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
V majetku obce sa evidujú aj zúčtovacie vzťahy v rámci účtovných jednotiek, ktoré sú subjektmi verejnej
správy. V našom prípade je to rozpočtová organizácia. Obec k 31.12.2020 eviduje voči tomuto subjektu
pohľadávku vo výške 314 181,86 eur, z dôvodu poskytnutého kapitálového transferu. Tento sa zúčtováva vo
výške odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Pohľadávky
Celková výška pohľadávok k 31.12.2020....................
z toho: - nájomné 12/2020 - byty
- dobropis za plyn, elektrinu - vyúčt.2020
- miestny poplatok za komunálny odpad
- poštové úverové - istina na poštovné
- iné dlhodobé pohľadávky-ver.vodovod IBV
- daň z nehnuteľností za rok 2020
- platby za stočné za rok 2020

27 283,33 eur
518,17- krátkodobá po lehote splatnosti
343,82 - krátkodobá, v lehote splatnosti
158,06 - krátkodobá, po lehote splatnosti
150,00 - v lehote splatnosti -dlhodobá
26 003,01 - v lehote splatnosti- dlhodobá
55,88 - krátkodobá, po lehote splatnosti
54,39 - krátkodobá, po lehote splatnosti

Finančné účty
Zostatok na bežných účtoch, v pokladni a cenín k 31.12.2020
z toho:
- bežné účty
395 495,63 eur
- účet výrubu drevín
42 068,78 eur
- rezervný fond
276 937,87 eur
- sociálny fond
945,69 eur
- depozit /výplaty za 12/2020/
24 144,42 eur
- zábezpeka na nájomné byty
31 222,48 eur
- fond údržby a opráv /nájomné byty/
38 577,94 eur
- pokladňa
115,61 eur
- hodnota cenín /jedálne kupóny/
44,00 eur

809 552,42 eur

Časové rozlíšenie
Sú to náklady budúcich období k 31.12.2020 vo výške 5 142,11 eur, predplatné, poistné a iné náklady
uhradené v roku 2020, ale týkajúce sa roku 2021.

Členenie pasív k 31.12.2020
Názov
Vlastné imanie
z toho:
Nevysporiadaný VH m in.rokov
Výsledok hospodárenia za účt.obdobie
Oceňovacie rozdiely z kapit.účastín
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úver
Časové rozlíšenie - výnosy BO
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY

Stav k 1.1.2020
1 926 917,77

Stav k 31.12.2021
2 216 187,00

1 942 210,34
-23 334,04
8 041,47

1 918 876,30
289 269,23
8 041,47

890 268,38

918 341,80

1
22
783
82

920,00
896,03
021,39
430,96
0

1 920,00
38 111,74
742 105,80
104 204,26
32 000,00

1 463 797,34

1 306 994,72

4 280 983,49

4 441 523,52

Záväzky obce
Dlhodobé - sú vo výške 742 105,80 eur. Ako dlhodobý záväzok sa eviduje záväzok so splatnosťou dlhšou
ako jeden rok. K takýmto záväzkom patria bankové úvery, v našom prípade voči ŠFRB dlhodobé vo výške
709 937,63 eur . V tom nie je zahrnutá suma 41 169,30 eur /splátky úverov v roku 2021/ z dôvodu, že časť
dlhodobého záväzku /úveru/ v zmysle metodického usmernenia účtovania záväzkov , ktorého splatnosť nie
je dlhšia ako jeden, rok odo dňa ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa vykazuje ako krátkodobý
záväzok.
Dlhodobý záväzok je aj voči nájomcom - zábezpeka na byty vo výške 31 222,48 eur /vklad nájomcov
bytov/ a voči sociálnemu fondu vo výške 945,69 eur.
Krátkodobé:
- voči dodávateľom /splatnosť faktúr je v januári 2021/
- voči nájomcom nájomných bytov
/prijaté a nevyúčtované zálohové platby za služby byty
vyúčtovanie najneskôr v máji 2021/
- voči ŠFRB /krátkodobý úver r.2021/

7 115,94 eur
16 637,12 eur
41 169,30 eur

voči zamestnancom, daňovému úradu, sociálnej poisťovni
zdravotným poisťovniam /nevyplatené mzdy za 12/2020/
voči odborom, exekútorský úrad /mzdy za 12/2020/
projekt školy Erasmus+

23 939,37 eur
205,05 eur
15 137,48 eur

Bankové úvery:
V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií 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 32 000 eur, schválená obecným
zastupiteľstvom dňa 26.10.2020 uznesením č. 85/2020.

Časové rozlíšenie
Príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobia eviduje obec vo
výške 1 306 994,72 eur, z toho nájomné na byty uhradené v decembri 2020 na január 2021 vo výške
7 375,06 eur. Zostatková cenu majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov /zo ŠR/ je vo výške 1 274 505,06
eur, ktoré sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov k dlhodobému
hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý. Obci bola v roku 2019 poskytnutá
dotácia na projekt kanalizácie a ČOV vo výške 10 640 eur a v roku 2020 bola obci poskytnutá dotácia na
spracovanie zmien územného plánu vo výške 6 720 eur. Nájomné za hrobové miesta na obdobie rokov
2021 - 2029 evidujeme vo výške 7 754,60 eur.

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2020
Veriteľ
ŠFRB
ŠFRB
Ministerstvo
financií SR

účel
výstavba 3x12 b.j.
výstavba 2x11 b. j.
výpadok dane
z príjmov

výška
poskytntutného
úveru
464 183,76
760 439,49
32 000,00

ročná splátka
istiny za rok
2020
15 972,06
24 222,88
0

ročná splátka
úrokov za rok
2020
11 921,58
5 127,80
0

zostatok úveru
k 31.12.2020
258 508,48
492 598,45
32 000,00

Obec má k 31.12.2020 dva dlhodobé úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných
bytov a jeden poskytnutý Ministerstvom financií SR:
- dlh voči Štátnemu fondu rozvoja bývania /nájomné byty/.................... 751 106,93 €
- dlh voči Ministerstvu financií /výpadok podielových daní/................... 32 000,00 €
Obec uzatvorila v roku 2001 úverovú zmluvu vo výške 464 183,76 € so Štátnym fondom rozvoja
bývania na výstavbu 3x12 bytových jednotiek, ktorá je uzatvorená na dobu 30 rokov. Splátky istiny a úrokov
sú mesačné, ročná splátka je sumárne /istina + úrok/je 27 893,64 € , nesplatená časť úveru k 31.12.2020 je
258 508,48 €.
Druhá úverová zmluva uzatvorená so Štátnym fondom rozvoja bývania v roku 2008 vo výške
760 439,49 eur, na výstavbu 2x11 bytových jednotiek, je tiež uzatvorená na dobu 30 rokov. Splátky istiny
a úrokov sú mesačné, ročná splátka 29 350,68 €. Zostatok úveru k 31.12.2020 je 492 598,45 €.
V októbri 2020 obec uzatvorila zmluvu o návratnej finančnej výpomoci vo výške 32 000,00 €
s Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Poskytnutie prostriedkov
je bezúročné, splátky sú ročné vo výške 8 000 eur na obdobie 4 rokov, so začiatkom splatnosti v roku 2024
do roku 2027. Nesplatená časť úveru k 31.12.2020 je 32 000,00 €.
Obec neprevzala záruku na žiaden úver posk)4ovaný fyzickej osobe, podnikateľovi ani právnickej osobe.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec využíva návratné zdroje financovania na plnenie svojich úloh, pritom však sleduje, aby dodržala
§ 17 odsek 6 zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý stanovuje % dlhu a ročných splátok úveru. Suma dlhu
obce nesmie k 31.12. prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
a suma ročných splátok istiny a úrokov úveru nesmie byť vyššia ako 25 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka. Podľa § 17 odsek 8 do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítava úver
poskytnutý zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov, ktorého splácanie je zahrnuté v cene ročného
nájomného.

8. ÚDAJE O HOSPODAŘENI PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE
Obec zriadila príspevkovú organizáciu Termal Bystričany od 1.1.2003, predmetom činnosti je správa
majetku obce, cintorínov, zber a separácia odpadov, čistenie a údržba miestnych komunikácií, údržba zelene
a verejného osvetlenia, prevádzka ČOV a kompostoviska. Podnikateľskú činnosť príspevková organizácia
nevykonáva.
Keďže príspevková organizácia má minimálne vlastné príjmy, jej činnosť bola v prevažnej miere
dotovaná poskytnutým príspevkom od obce. Nevyčerpaný príspevok z roku 2019, ktorý prechádza do doku
2020 bol vo výške 505,80 eur. K zmluvnému ukončeniu príspevkovej organizácie došlo k 31.3.2021.
Štruktúra bežných výdavkov príspevkovej orsanizácie
1/ prostriedky zriaďovateľa-. - poskytnuté finančné prostriedky
/obce/
- skutočne použité finančné prostriedky
- rozdiel /nevyčerpaný príspevok/
2/ vlastné prostriedky.

505,80 €
156,68 €
349,12 €

- vlastné príjmy
- čerpanie
- rozdiel

1,33 €
1,33 €

Celkové výdavky príspevkovej orsanizácie boli vo výške 158,01 eur:
Upravený rozpočet

Skutočnosť

Podľa funkčnej klasifikácie
0620 Rozvoj obcí /správa PO/

508

158,01

Podľa ekonomickej klasifikácie
610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevky do poisťovní
630 Tovary a služby
CELKOM

25
14
469
508

15,70
5,43
136,88
158,01

Zostatok nevyčerpaných prostriedkov pri zrušení príspevkovej organizácie vo výške 349,12 eur bol
v apríli 2020 prevedený na účet obce.
Hospodárenie príspevkovej orsanizácie:
Príspevková organizácia má len hlavnú činnosť, podnikateľskú činnosť nevykonáva. Pri zrušení
organizácie bola vykonaná mimoriadna účtovná závierka k 31.3.2020. Z výkazu ziskov a strát porovnávame
náklady a výnosy za hlavnú činnosť príspevkovej organizácie, ktoré za I.štvrťrok 2020 sú nasledovné:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok

2 643,73 €
2 757,98 €
114,25 €

9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH právnickým osobám a fyzickým osobámDodnikateľom podľa S 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2020 poskytla dotácie na bežné výdavky v súlade so VZN č. 2/2016 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce na podporu všeobecne prospešných služieb - rozvoj telesnej kultúry a to:
Telovýchovná jednota Dynamo Bystričany 13 400 eur
Stolnotenisový oddiel Polstrav Bystričany
3 500 eur

použité v poskytnutej sume
použité v poskytnutej sume

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté na športovú činnosť v súlade so
VZN obce číslo 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

10. ÚDAJE O NA KLA DOCHA VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Obec Bystričany nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.
Obec vedie podvojné účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z., v zmysle opatrení
postupov účtovania rozpočtových organizácií, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie.

11. FINANČNE USPORIADANIE VZŤAHOV
V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. 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
poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu
rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VUC.
Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
AJ Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Obec od 1.7.2002 má zriadenú rozpočtovú organizáciu základná škola s materskou školou, ktorej
predmetom činnosti je výchova a vzdelávania žiakov.
Financovanie školstva je zo štátneho rozpočtu - prenesené kompetencie t.j. základné vzdelávanie.
Z rozpočtu zriaďovateľa - obce, originálne kompetencie t.j. materská škola, školský klub detí a zariadenia
školského stravovania. Výdavky na tieto zariadenia boli v roku 2020 z finančného hľadiska realizované
z príjmov obce získaných z výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve podľa počtu detí
a žiakov k 15.9.2019. Okrem toho má RO vlastné príjmy, ktoré v plnej výške zostávajú v rozpočtovej
organizácii, na financovanie bežných výdavkov zariadení v ktorých boli zinkasované.
prostriedky od zriaďovateľa na originálne kompetencie, vlastné prostriedky rozpočtovej
Rozpočtová organizácia
originálne kompetencie
- MŠ, ŠKD, ŠJ
- spolufinan.projektu
vlastné príjmy
SPOLU

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov

Rozdiel-vrátenie

163 775,00
2 100,00
46 914,54
212 789,54

163 775,00
2 100,00
45 972,07
211 847,07

0
0
942,47
942,47

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy: z Ministerstva vnútra SR na prenesený
Rozpočtová organizácia
PV ŠS na regionálne školstvo - ZŠ
PV ŠS na regionálne školstvo vzdelávacie poukazy
PV ŠS na regionálne školstvo - MŠ
PV ŠS na regionálne školstvo - SZP
PV ŠS na regionálne školstvo nevyčerpané z roku 2019
PV ŠS na regionálne školstvo lyžiarsky kurz
PV ŠS na regionálne školstvo príspevok na učebnice
Dotácia z ÚPSVaR - deti v HN
Projekt pre MŠ
Dotácia z ÚPSVaR-projekt
Projekt Erasmus+
Slov.futbalový zväz „Daj gól jeseni“
Projekt „Najúspešnejší II.“
Nadácia Ekopolis
SPOLU

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
383 819,98
3 546,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
376 369,75
3 546,00

Rozdielvrátenie
1 450,23
0

1 860,00
150,00
115,63

1 860,00
150,00
115,63

0
0
0

3 450,00

3 450,00

0

3 004,00

3 004,00

0

18 236,40
17 908,18
5 560,83
15 153,00
100,00
36 980,00
900,00
490 784,02

12 922,80
3 915,34
833,13
15,52
0
33 038,32
900,00
440120,49

5 313,60
13 992,84
4 727,70
15 137,48
100,00
3 941,68
0
50 663,55

Rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou Bystričany hospodárila na základe
schváleného rozpočtu a jeho zmien, pri dodržaní rozpočtu na rok 2020.
Bežné vvdavkv rozpočtovej orsanizácie /funkčná klasifikácia/:
- 09111 Materská škola
96 498,59 eur
- 09121 Základná škola
422 074,61 eur
- 09501 Školský klub detí
26 396,67 eur
- 09601 Zariadenia školského stravovania 109 854,87 eur
CELKOM
654 824,74 eur

Bežné vvdavkv roz.Dočtovei orsanizácie podľa ekonomickej klasifikácie:

- 610 Mzdy, platy
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní
- 630 Tovary a služby
- 640 Bežné transfeíy
CELKOM

Upravený rozpočet
426 117 6
141 343 6
167 359 6
1 523 6
736 342 €

Skutočnosť
409 905,83 €
138 048,31 €
105 916,56 6
954,04 6
654 824,74 6

Kapitálové vvdavkv roznočtovei orsanizácie
V rozpočtovej organizácii neboli v roku 2020 kapitálové výdavky.
Nevyčerpané prostriedky školského stravovania za 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 sú
v sume 1 467,975 eur a budú použité na bežné výdavky školských jedální v roku 2021.

Na prenesené kompetencie zostala nevyčerpaná dotácia zo ŠR v oblasti základného školstva vo výške
7 450,23 eur. Tieto finančné prostriedky sa presúvajú do roku 2021 a budú použité na bežné výdavky
základnej školy do 31.3.2021 prostredníctvom finančných operácií.
Zostatok nevyčerpaných prostriedkov z prijatých grantov a transferov sa presúva do roku 2021
a budú použité v súlade s ich účelom.

Hospodárenie rozpočtovej orsanizácie
Z výkazu ziskov a strát sú čerpané údaje pre zistenie výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie,
ktoré za rok 2020 sú nasledovné;
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok

735 287,48 €
735 856,09 €
568,61 €

Výsledok hospodárenia bude v roku 2021 prevedený na nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov.

Obec v roku 2007 zriadila spoločnosť s ručením obmedzeným Termal Chalmová - Bystričany, ktorej
hlavnou činnosťou je prevádzkovanie termálneho kúpaliska v Chalmovej. Jediný spoločník obchodnej
spoločnosti je obec. Vklad obce do spoločnosti je 6 639 eur. Obec v roku 2017 poskytla obecnej s.r.o.
kapitálový transfer vo výške 4 500 eur a v roku 2018 vo výške 754 eur. V roku 2019 obec pristúpila
k navýšeniu základného imania o 40 000 eur.
Hospodársky výsledok za rok 2020:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Výsledok hospodárenia -strata
Výsledok hospodárenia
z nasledujúcich období.

241 180,70 €
210 335,22€
30 845,48 €

strata bude po schválení valným zhromaždením vykrytá ziskom

B/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Všetky dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté v roku 2020 boli čerpané s dodržaním účelu použitia.
Poskytovatel’

Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny SR

Ministerstvo dopravy
SR
Ministerstvo vnútra SR
Štatistický úrad SR
Okresný úrad Trenčín

Okresný úrad Prievidza

účelové určenie dotácie, transferu
na detí v hmotnej núdzi - stravné,
školské potreby
rodinné prídavky-obec ako osobitný
príjemca
podporu zamestnanosti
dotácia pre opatrovateľky
kapitálové výdavky - dotácia na
spracovanie zmien územného plánu
dotácia za pandémiu a celoplošné
testovania COVID-19
sčítanie obyvateľov, domov a bytov
na regionálne školstvo - prenesený
výkon, projekty a granty
na regionálne školstvo - materská škola
na životné prostredie
na matričnú činnosť
na evidenciu obyvateľstva
na register adries
na zabezpečenie CO
na voľby do NR SR

SPOL V

suma
poskytnutých
flnan.prostr.
18 236,40

suma skutočne
použitých
finamprost.
12 922,80

Rozdiel

24,95

24,95

0

6 357,42
3 281,00
6 720,00

6 357,42
3 281,00
6 720,00

0
0
0

7 679,00

7 679,00

0

3 680,00
440 250,36

1 094,31
414 865,61

1 860,00
170,15
2 407,58
591,03
30,80
279,97
1 439,00

1 860,00
170,15
2 407,58
591,03
30,80
279,97
1 439,00

493 007,66

459 623,62

5 313,60

2 585,69
25 384,75
0
0
0
0
0
0
0

33 284,04

Nevyčerpané finančné prostriedky budú použité na stanovený účel v roku 2021.
C/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec má uzatvorené so SFRB dve zmluvy na výstavbu bytových domov z rokov 2001 a 2008. Tieto
úvery spláca v pravidelných mesačných splátkach.
Obec v roku 2020 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
D/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obci nebola v tomto roku poskytnutá žiadna dotácia z rozpočtu iných obcí, ani obec neposkytla
dotáciu iným obciam.
E/ Finančné usporiadanie voči rozpočtu VÚC
Obci v roku 20120 nebola poskytnutá dotácia z prostriedkov samosprávneho kraja.
Obec Bystričany neposkytla žiadnemu VÚC dotáciu zo svojho rozpočtu.

12. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE
Novela zákona o rozpočtových pravidlách umožňuje obciam do 2 tis. obyvateľov vytvárať
rozpočet obce bez programovej štruktúry. Obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu na rok
2020 schválilo, že obec nebude vyhotovovať programový rozpočet, nakoľko sa jednalo
o administratívnu náročnosť a duplicitné vytváranie rozpočtu.

