
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa Obce Lesné 

za rok 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 2 

Identifikačné údaje 
 

Názov: Obec Lesné 

Adresa pre poštový styk: Obecný úrad Lesné, Lesné 81, 071 01  Michalovce 

Telefón: 056/6498233, 056/2908014, 0918/873843 

Email: obeclesne@gmail.com, lesne@lesne.sk 

Web: www.lesne.sk 

Okres: Michalovce 

Kraj: Košický 

IČO: 00325431 

DIČ: 2020738973 

Právna forma: obec 

Deň vzniku: Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok, ktorý sa riadi zákonom 

č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov a Ústavou 

Slovenskej republiky. 

Rozloha obce: 682 ha 

Počet obyvateľov k 31.12.2020: 455 

 

 

Poloha obce: 

Obec Lesné sa nachádza na východe Slovenska v severozápadnej časti okresu Michalovce. Leží pri 

výbežku Vihorlatskej pahorkatiny, ktorá postupne prechádza do Východoslovenskej nížiny. Obec zo 

západu lemuje Ondavská vrchovina, ktorá tvorí hranicu s okresom Vranov nad Topľou. Leží v 

miernom podnebnom pásme s pravidelným striedaním ročných období. Spadá do mierne teplej 

oblasti. Administratívne patrí do okresu Michalovce v Košickom kraji. Stred obce leží v nadmorskej 

výške 146 m. Na juhovýchode jej extravilánu sa nachádza kopec Hôrka, ktorý svojou nadmorskou 

výškou 228 m je dominantným kopcom a ktorý ponúka krásnu panorámu obcí v povodí Laborca – od 

Strážskeho po Michalovce v pozadí s Vihorlatskými vrchmi. Vo vzdialenosti 150 m na sever od obce 

sa nachádza križovatka ciest, ktorá v minulosti bola významnou 6,5 km spojnicou obcí povodia 

Laborca s obcami v povodí Ondavy a cez Ondavskú vrchovinu spájala na východ obec Nacina Ves a 

na západ Nižný Hrušov.  

 

História obce: 
 

Osídlenie katastra sa datuje do obdobia mohylovej kultúry z konca eneolitu a začiatku doby 

bronzovej, prelom 3. a 2. tisícročia pred n.l., čo dokumentujú nájdené artefakty. Lesné patrí k 

významným archeologickým lokalitám aj z obdobia doby rímskej (0 – 400 n.l.) História obce Lesné 

sa datuje prvou písomnou zmienkou o obci z roku 1254 v listine Bela IV, ktorou kráľ potvrdil 

darovanie tohto aj susedných majetkov zemanovi Gregorovi synovi Nata1 V písomnostiach od 13. 

storočia sa vyskytuje pod názvom Lezna, Lesna (Ves), koreniacom v slove Les. Názov zachytil 

skutočnosť, že sídlisko vzniklo v Lesnom prostredí. Archeologické doklady, najstaršie písomné 

správy a názov vedú k poznatku, že slovenská osada existovala už pred 13. storočím, prípadne aj pred 

11. storočím. Najstaršia správa o jestvovaní školy pochádza už zo 14. storočia. V Lesnom bývali už v 

14.-16. storočí viaceré rodiny tamojších zemanov. V 16. storočí časť dediny patrila šľachticom z 

Michaloviec. 

 

 

mailto:obeclesne@gmail.com
mailto:lesne@lesne.sk
http://www.lesne.sk/
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Pamätihodnosti obce: 
 

Miestny Gréckokatolícky kostol Nanebovstúpenia Pána patrí k najstarším, dodnes funkčným 

sakrálnym stavbám na Zemplíne, v súčasnosti slúži gréckokatolíckym veriacim. Bol postavený okolo 

roku 1250 ako malý murovaný kostol, ktorý mal v lodi jednoduchý drevený strop a pravouhlú 

svätyňu s valenou klenbou. Na svätyni sa zachovalo románske okno. V 14. storočí došlo k ďalšej 

úprave. 

 

 

 

 

 

Okolo roku 1700 vymaľovali interiér. Zostatky veľmi zaujímavých fresiek insitného charakteru z 

renesančného obdobia sa zachovali v povalovom priestore lode. Tieto fragmenty patria k ojedinelým 

výtvarným prejavom, ktorých analógiu na Slovensku nenachádzame. Zaujímavá je aj farebnosť 

riešenia.  

 

Výchova a vzdelávanie, kultúra: 

 
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie v obci poskytuje:  

Materská škola, Lesné 89 

K dispozícii deťom je oddelená herňa a spálňa, zrekonštruované sociálne zariadenia, detské ihrisko 

a dvor. V objekte okrem vlastného zázemia materskej školy je k dispozícii samostatný – pôvodne 

učiteľský byt, ktorý bol ešte do 30.06.2019 obývaný. 

Kronika obce 

Obec Lesné má písomnú kroniku obce od roku 1980, kde zachytáva všetky dôležité udalosti zo 

života občanov pre budúce generácie. Túto kroniku v súčasnosti vedie Mgr.Dagmar Šalapová, ktorá 

od roku 2003 vytvára aj obrazovú prílohu k tejto kronike. 

Knižnica  

Obec má vlastnú knižnicu, ktorá sídli v budove KD. Jej vedením je poverená Mgr.Ľubica Hakošová. 

Knižnica bola do roku 2019 otvorená 1x týždenne, ale pre malý záujem zo strany obyvateľstva je 

v súčasnej dobe otvorená len na požiadanie, v roku 2020 bola vedená ako stagnujúca. 

 

Základné orgány obce: 
 

1) Starosta obce 

2) Obecné zastupiteľstvo 

 

V roku 2018 sa uskutočnili  voľby do orgánov samosprávy obce dňa 10.11.2018.  

Za starostu obce bol zvolený Peter Bobík (tretie volebné obdobie). 
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V týchto voľbách bolo do obecného zastupiteľstva zvolených 5 poslancov: 

❖ Ing.arch Martin Hakoš 

❖ Ján Krajňák 

❖ Milan Bereš 

❖ Eduard Ovšonka 

❖ Ľuboš Rybnický 

 

V roku 2020 sa uskutočnilo 7 zasadnutí  obecného zastupiteľstva. Program zasadnutí bol zverejnený 

na webovej stránke a na úradnej tabuli obce, rovnako aj uznesenia OZ. Všetky zasadnutia boli 

verejné. 

 

Hlavný kontrolór:  

Emília Frenová – zvolená na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2016 na obdbie 6 rokov do 

31.01.2023. 

 

Obyvateľstvo v obci: 
 

K 31.12.2020 počet obyvateľov obce bol 455 

z toho dospelí: muži – 168 

                        ženy –  192 

deti (do 18r.): chlapci – 53 

                       dievčatá – 42      

Sobáš - 3 

Narodenie - 5 

Prihlásenie - 11 

Odhlásenie - 4 

Úmrtie -3 

 

 
Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce: 
 

1. Rozpočet obce na rok 2020 

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

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený 

ako prebytkový a kapitálový rozpočet  ako schodkový. 

  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č. 11/07/2019.  

 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

➢ prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.1 zamestnancom obce, poslanci OZ vzali 

na vedomie dňa 24.06.2020 uznesením č. 14/05/2020 

➢ druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.2 zamestnancom obce, poslanci OZ 

vzali na vedomie dňa 27.11.2020 uznesením č. 17/04/2020 

➢ tretia zmena schválená dňa 27.11.2020 uznesením č. 17/05/2020 
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➢ štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.4 zamestnancom obce, poslanci vzali na 

vedomie dňa 30.12.2020 uznesením č. 18/04/2020 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020 v celých € 

 

 

 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Schválený 

rozpočet 

po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

Príjmy celkom 383 656 396 115 288 793 

z toho :    

Bežné príjmy 201 921 214 248 202 921 

Kapitálové príjmy 172 205 172 210 85 745 

Finančné príjmy 9 530 9 657 127 

    

Výdavky celkom 382 961 395 293 260 910 

z toho :    

Bežné výdavky 186 626 199 078 156 576 

Kapitálové výdavky 193 235 191 055 99 175 

Finančné výdavky 3 100 5 160 5 159 

    

Rozpočet obce za rok 2020    +27 883 

 

 
 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v €  

 
Rozpočet na rok 2020 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

                 396 115 288 792,97 72,91 % 
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1) Bežné príjmy – daňové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2020 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

176 600 172 167,34 97,49 % 

 

 

Bežné príjmy - daňové pozostávajú: 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 159 800,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 

poukázané prostriedky zo ŠR v sume 156 069,07 €, čo predstavuje plnenie na 97,67 %.  

b) Daň z nehnuteľnosti 

Z rozpočtovaných 11 300,- € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 11 129,37 €, čo je 98,49 % 

plnenie. Táto suma pozostáva z príjmov dane z pozemkov, ktoré boli v sume 

9 297,40 € a dane zo stavieb  v sume 1 831,97 €. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani 

z nehnuteľnosti v sume 44,71 € - nedoplatky FO, ktoré sú v súčasnej dobe už uhradené. 

c) Daň za psa – príjem za rok 2020 bol 535,00 € 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva – príjem 0,00 € 

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - príjem za rok 2020 bol 4 433,90 € 

 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2020 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

19 353 12 919,59 66,76 % 

 

Bežné príjmy – nedaňové pozostávajú: 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 6 215 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 265,92 €, čo je 52,55 % 

plnenie. Ide o príjem z  prenajatých pozemkov v sume 2 443,07 €, príjem z prenajatých budov, 



 

 

 7 

priestorov a objektov v sume 382,95 € a za prenájom hrobových miest 439,90 €. Príjmy z prenájmu 

boli v tomto roku minimálne pre celosvetovú pandémiu Covid-19, čo malo za následok zatvorenie 

všetkých budov a prevádzok za účelom prenájmu. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky : 

Z rozpočtovaných 13 138,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume  9 653,67 €, čo je 73,48 % 

plnenie.  

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za prieskum územia v sume 684,80 €, príjmy zo správnych 

poplatkov 859,46 €, príjmy z dobropisov v sume 3 487,39 €, príjmy za údržbu verejného 

priestranstva 336,60ň€, školné poplatky MŠ vo výške 560,00 €, stravné zamestnancov vo výške 

600,48 € a stravné ŠJ vo výške 3 124,94 €. 

 

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2020 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

18 295 17 834,30 97,48 % 

 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1.  KÚ CDaPK 18,96 Pozemné komunikácie 

2.  Krajský školský úrad 1 566,00 Školstvo-predškoláci 

3.  Obvodný úrad  Michalovce 167,67      REGOB-ev.obyvateľstva, IS RA 

4.  ÚPSVaR Michalovce 1 693,20 Stravné a škol.potr. pre deti v HN 

5.  UPSVaR Michalovce 323,13 Rodinné prídavky-rómovia 

6.  VU SR – OU Michalovce 1 269,83 Voľby do NR SR 

7.  ÚPSVaR Michalovce 5 222,14 Zamestnávanie § 50J, § 54 

8.  Štatistický úrad SR 1 224,00 SODB-sčítanie domov, bytov 

9.  Ministerstvo vnútra SR 1 095,85 Testovania Covid-19 

10.  ÚPSVaR Michalovce 5 253,52 Mzdy pedag. zamestnancom 80% 

 

Prevažnú časť bežných príjmov tvoria granty a transfery, ktoré boli účelovo viazané a boli použité 

v súlade s ich účelom. V roku 2020 sa konali voľby do NR SR. V tomto roku bol obci poskytnutý 

transfer na úhradu 80% miezd pedagogických zamestnancov kvôli zatvoreniu MŠ v zmysle 

nariadenia vlády - pandémia Covid-19. 

 

4) Kapitálové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2020 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

172 210 85 745,05 49,79 % 
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V tomto roku bol obci poskytnutý kapitálový transfer formou refundácie  z Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry na projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu“ v sume 

85 740,10 €. Rekonštrukcia budovy obecného úradu sa uskutočnila v roku 2019 firmou ZEPO spol. 

s r.o. v súlade s verejným obstarávaním a v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku.  

 

5) Príjmové finančné operácie :  

  

Rozpočet na rok 2020 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

9 657 126,69 1,31 % 

 

Obec v tomto roku nečerpala finančné prostriedky z rezervného fondu.  

Do príjmovej časti bol zavedený zostatok prostriedkov školskej jedálne z roku 2019 v zmysle zákona 

o účtovníctve. 

 

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : 

 

Obec Lesné nemá zriadenú žiadnu príspevkovú ani rozpočtovú organizáciu. 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v  €  
 

Rozpočet na rok 2020 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

395 293 260 910,44 66,00 % 

 

 

 
 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2020 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

199 078 156 575,98 78,65 % 
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, dohody o VP a PČ 

Z rozpočtovaných 88 054,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 80 799,18 €, čo je 91,76 

% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, MŠ, ŠJ, poslancov OZ a dohôd 

uzatvorených mimo pracovného pomeru (napr. obecná kronika, knižnica, RS). V roku 2020 bol obci 

poskytnutý transfer vo výške 5 253,52 € na úhradu 80% miezd pedagogických zamestnancov MŠ za 

obdobie zatvorenia škôl pre pandémiu ochorenia COVID-19.  

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 32 266,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 27 309,31 €, čo je 84,64 

% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa a odvody z 

dohôd. 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 67 158,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 39 373,78 €, čo je 58,63 

% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, MŠ, ŠJ, KD, TJ, VO, RS ako sú 

cestovné náhrady, energie, materiál, servis, opravy, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary 

a služby. Patria sem výdavky za právne a audítorské služby, GDPR, softvérové služby, členské 

príspevky, príspevok na CVČ-záujmové vzdelávanie detí a pod. 

Čerpanie výdavkov v roku 2020 bolo ovplyvnené v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, 

nakoľko sa nemohli konať všetky každoročné obecné podujatia. 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 9 900,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 8 081,64 €, čo predstavuje 

81,63 % čerpanie. K bežným transferom patrí aj transfer z UPSVaR Michalovce na podporu 

zamestnávania na trhu práce §50, §54, ktorý je zohľadnený v položke mzdy a poistné v sume 

skutočného čerpania 5 222,14 €. V tomto roku bol obci poskytnutý transfer na SODB-sčítanie 

obyvateľov, domov a bytov vo výške 1 224,00 skutočné čerpanie bolo 851,85 €, suma 372,15 € sa 

presúva do ďalšieho roka. Dohoda z SODB a odvody z dohody sú zohľadnené v položke mzdy 

a poistné v celkovej výške 404,85 € a taktiež transfer pre MŠ na úhradu 80% miezd pedagogických 

zamestnancov v sume 5 253,52 € je zohľadnený v položke mzdy. 

Obec v roku 2020 získala bežné transfery, ktoré boli účelovo viazané a  použité v súlade s ich 

účelom.  

Obec poskytla finančný príspevok na rok 2020 vo výške 2 000,- € pre OŠK Lesné na základe žiadosti 

a následne uzatvorenej zmluvy v zmysle VZN č. 4/2011. 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  

    finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  1 700,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 012,07 €, čo 

predstavuje 59,53 % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2020 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

191 055 99 175,02                   51,91 % 

 

V  roku 2019 bola zrekonštruovaná budova obecného úradu firmou ZEPO spol. s r.o. Michalovce, 

v súlade s verejným obstarávaním. Tento projekt sa realizoval na základe zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na projekt „Zvyšovanie 

energetickej účinnosti Obecného úradu“. Kapitálový transfer bol poskytnutý vo výške  85 740,10 € 
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ako oprávnené výdavky – hradené zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 

vidieka 75% a zo Štátneho rozpočtu 25%. Neoprávnené výdavky boli financované z našich zdrojov 

vo výške 9 530,42 €, tieto výdavky vznikli z dôvodu prenájmu dolnej časti obecnej budovy. 

 

Obec v  roku 2020 predpokladala refundáciu poslednej úhrady za realizáciu rekonštrukcie budovy 

materskej školy - projekt: „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Lesné“. Stavbu 

realizovala firma StaMi-a s.r.o. Michalovce, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Výdavky 

boli priebežne uhrádzané zo zdrojov - SIEA  na základe zmluvy o NFP v priebehu roku 2019 

v celkovej výške 231 694,09 €. Refundácia v sume 16 004,07 € mala nastať po poslednej kontrole 

priamo v obci, ale celý ďalší postup bol pozastavený v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 

Ukončenie tohto projektu sa predpokladá v roku 2021. 

 

V roku 2020 sa začalo spracovanie spoločného územného plánu obcí Petrovce N/L, Suché a Lesné, 

príspevok na spracovanie bol poskytnutý z našej obce vo výške 1 012,-€ obci Petrovce n/L, ktorá je 

štatutárom tohto projektu. 

     Obec poskytla príspevok vo výške 1 812,50€ na spracovanie komplexného spoločného 

vykonávacieho projektu odkanalizovania obcí Lesné, Nacina Ves, Oreské, Petrovce N/L, Pusté 

Čemerné, Staré, Voľa a Zbudza realizovaného v rámci akčného plánu rozvoja okresu Michalovce, 

ktorého ciele a výstupy sú v súlade s platnými územnými plánmi dotknutých obcí a platnými PHSR 

jednotlivých obcí.     

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

 

Rozpočet na rok 2020 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

5 160 5 159,44 99,99 % 

Obec finančné prostriedky použila na splatenie bankového úveru v Prima banke v sume 5 159,44 €. 

  

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : 

Obec Lesné nemá zriadenú žiadnu príspevkovú ani rozpočtovú organizáciu. 

 

 

4.  Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
 
 

 

Hospodárenie obce  

Skutočnosť k 31.12.2020   

Bežné  príjmy spolu 202 921,23 
  

Bežné výdavky spolu 156 575,98 
  

Bežný rozpočet 46 345,25 

Kapitálové  príjmy spolu 85 745,05 
  

Kapitálové  výdavky spolu 99 175,02 
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Kapitálový rozpočet  - 13 429,97 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 32 915,28 

Vylúčenie z prebytku  1 146,15 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 31 769,13 

Príjmy z finančných operácií 126,69 

Výdavky z finančných operácií 5 159,44 

Rozdiel finančných operácií - 5 032,75 

PRÍJMY SPOLU   288 792,97 

VÝDAVKY SPOLU 260 910,44 

Hospodárenie obce  27 882,53 
Vylúčenie z prebytku 1 146,15 

Upravené hospodárenie obce 26 736,38 

  

Prebytok rozpočtu v sume 26 736,38 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR 

a podľa osobitných predpisov v sume 1 146,15 EUR  sa na základe uznesenia č. 20/02/2021 použil 

na:   

- tvorbu rezervného fondu 26 736,38 EUR  

        

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 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 :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  1 146,15 EUR, a to na :  

- dotácia SODB-sčítanie obyvateľov, domov a bytov v sume  372,15 EUR 

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 774,00 EUR 

 

 

Zostatky na bežných bankových účtoch k 31.12.2020 – 89 535,95 € 

Zostatok v pokladni k 31.12.2020 – 1 442,06 € 

 

 

221 – Bankové účty 

z toho: a) základný bežný účet    
Prima a.s. č.účtu:  4201093002   25 486,28 

            b) školská jedáleň    
Prima a.s. č.účtu:  4201091007  180,19 

            c) rezervný fond    
Prima a.s. č.účtu: 4201095008  62 232,21 

            d) sociálny fond    
Prima a.s. č.účtu: 4201090004   863,27 

            e) hmotná núdza    
Prima a.s. č.účtu:          4201099009   774,00 

    
Spolu     89 535,95 
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5.  Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v €  
 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020 KZ  k  31.12.2020 

Majetok spolu 1 134 227,72 1 163 479,08 

A. Neobežný majetok spolu 1 063 435,52  1 066 240,22 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok spolu 965 890,11 968 694,81 

z toho:   

Pozemky  68 008,02 67 988,22 

Stavby  768 217,98 865 185,90 

Samostatné hnuteľné veci  15 217,97 15 217,97 

Drobný dlhodobý majetok  8 680,22 8 680,22 

Obstaranie dlhodobého HM 105 765,92 11 622,50 

Dlhodobý finančný majetok 97 545,41 97 545,41 

B. Obežný majetok spolu 70 012,26 96 803,14 

z toho :   

Zásoby 31,62 31,77 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  6 871,05 5 793,36 

z toho:   

Ostatné pohľadávky 3 487,39 2 351,69 

Pohľadávky z nedaňových príjmov 116,28 196,96 

Pohľadávky z daňových príjmov obcí 67,38 44,71 

Iné pohľadávky 3 200,00 3 200,00 

Finančné účty  63 109,59 90 978,01 

z toho:   

Bankové účty 62 492,63 89 535,95 

Pokladnica 616,96 1 442,06 

Ceniny   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

C. Časové rozlíšenie  779,94 435,72 

 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2020 KZ  k  31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 900 506,58 905 085,94 

A. Vlastné imanie  444 472,67 559 696,20 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  444 472,67 559 696,20 

z toho:    

Nevysporiadaný výsledok hospod. MR 432 147,53 444 472,67 

Výsledok hospodárenia za úč.obdobie 12 325,14 115 223,53 

B. Záväzky 104 053,82 5 615,48 

z toho :   

Rezervy  720 720 

Zúčtovanie medzi subjektami VS  1 146,15 

Dlhodobé záväzky 750,69 863,27 

Krátkodobé záväzky 97 423,69 2 886,06 

z toho:   

Dodávatelia  97 346,03 2 763,33 

Prijaté preddavky 77,66 122,73 

Iné záväzky   

Transfery a ostatné zúčtovanie so 

subjektami mimo verejnej správy 

  

Bankové úvery a výpomoci 5 159,44  

C. Časové rozlíšenie 351 980,09 339 774,26 
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6.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 
 

Stav záväzkov k 31.12.2020 
 

   

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2020 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 2 763,33 2 763,33  

- zamestnancom 863,27 863,27  

- poisťovniam     

- daňovému úradu    

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 122,73 122,73  

Záväzky spolu k 31.12.2020 3 749,33 3 749,33  

 

 

Stav úverov k 31.12.2020  

 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 01.01.2020 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2020 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2020 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 
splatnosti 

 

Prima banka 

Slovensko 

Univerzálny 

úver 

 

5 159,44 

 

5 159,44 

 

141,09 

 

0,00 

 

r. 2023 

Prima banka 

Slovensko 

Preklenovací 

úver 

 

 85 740,10 

 

 85 740,10 

 

     423,00 

 

0,00 

 

r. 2020 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh 

prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov 

z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky 

poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, 

prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané 

na základe osobitného predpisu.  

 

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:   

- skutočné bežné príjmy obce  200 941,37 

- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 200 941,37 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:   

- zostatok istiny z bankových úverov 0,00 

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty  

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  
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- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 0,00 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty  

- z úveru z Environmentálneho fondu  

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce  

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020 0,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2020 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

0,00 200 941,37 0,00 % 

 

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

 

 

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:   

- skutočné bežné príjmy obce  200 941,37 

- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 200 941,37 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 5 692,63 

- dotácie zo ŠR 5 682,33 

- dotácie z MF SR 5 000,00 

- účelovo určené peňažné dary   

- dotácie z EF  

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019 16 374,96 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019 184 566,41 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004  

- 821005 5 159,44 

- 821007  

- 821009  

-   

- 651002 564,09 

- 651003  

- 651004  

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020 5 723,53 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2020 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2019 

§ 17 ods.6 písm. b) 

5 723,53 184 566,41 3,10 % 

 

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

 
 

c) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:   

- skutočné bežné príjmy obce  179 874,90 

- skutočné bežné príjmy RO   
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Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 179 874,90 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 3 272,09 

- dotácie z MF SR  

- príjmy z náhradnej výsadby drevín  

- účelovo určené peňažné dary  200,00 

- dotácie z EF  

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018 3 472,09 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018 176 402,81 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004  

- 821005 1 000,00 

- 821007  

- 821009  

-   

- 651002 177,82 

- 651003  

- 651004  

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019 1 177,82 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2019 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2018 

§ 17 ods.6 písm. b) 

1 177,82 176 402,81 0,67 % 

 

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

 

 

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020. 

Účtovná závierka bola predložená a odovzdaná cez centrálny informačný systém Ministerstva 

financií Slovenskej republiky – RIS SAM rozpočtový informačný systém pre samosprávu v termíne 

stanovenom v zákone, v písomnej forme archivovaná na obecnom úrade. Po ukončení účtovného 

obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej 

správe. 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Bobíková                                                                                     Peter Bobík 

referentka obce                                                                                      starosta obce                                                              

 

 

v Lesnom  dňa 01.09.2021                


