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1. Základná charakteristika obce, história a poslanie
Identifikačné údaje :
Názov:
Adresa:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Právna forma:
e-mail:
web:
telefón:

Obec Kvačany
Obecný úrad Kvačany
Kvačany 100
032 23 Kvačany
Jozef Grúň
00315346
2020581431
právnická osoba
obec@kvacanylm.sk
www.kvacanylm.sk
044/5597597

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.

Geografické údaje :
Geografická poloha obce :
Celková rozloha obce :
Katastrálne územie Dlhá Lúka :
Kvačany :
Nadmorská výška :

okres Liptovský Mikuláš, región Liptov
2 243,5141 ha
607,7078 ha
1 635,8063 ha
623 m. n. m.

Demografické údaje:
Národnostná štruktúra: Prevažujúca národnosť slovenská
Štruktúra obyvateľstva je prevažne rímsko-katolíckeho vyznania.
Počet obyvateľov obce Kvačany k 31.12.2020: 547 obyvateľov (24,38 obyvateľa/km2)

História obce:
Obec Kvačany sa nachádza v Liptovskej kotline, pod východným okrajom Chočských vrchov. Obec sa
vyvinula v chotári obce Sielnica na území predstavujúcom les a polia, ktoré v roku 1256 kráľ Belo IV.
daroval banskobystrickému richtárovi Andrejovi. Darovaný majetok vtedy nebol konkrétne pomenovaný.
Až keď kráľ Ľudovít I. roku 1379 daroval ten istý majetok zemanovi Dávidovi, vtedy sa už uvádza pod
názvom Kvačany. Spomína sa v roku 1286. Roku 1391 patrila jeho potomkom Sásovcom zo Sásovej,
neskoršie rodine Dvornikovičovcov z Liptovskej Teplej. Spomína sa od roku 1286 ako Kovachan, neskôr
v roku 1773 ako Kwačany; maďarsky Kvacsány, Kvacsán.
Od polovice 13. storočia boli Kvačany majetkom zemanov. V 15. storočí tu mali kúrie a názov Kvačian
požívali v prídomku. Od druhej polovice 15. storočia patrili Liptajovcom a koncom 16. storočia
Usaľovcom. Koncom 16. storočia boli Kvačany stredne veľkou dedinou s majerom, prevažovalo
poddanské obyvateľstvo.
Obec Dlhá Lúka sa spomína v roku 1456, roku 1514 patrila zemianskym rodinám Jóbovcov z Prosieka a
Kheberitsovcov, ktorí tu mali kúrie. Roku 1600 tu stáli štyri poddanské domy a kúria tamojších zemanov.
Roku 1960 bola obec pripojená ku Kvačanom.
Historický pôdorys obce Kvačany s charakterom potočnej radovej dediny má zachovanú charakteristickú
zástavbu z obdobia 19. a 20. storočia s lokálne zachovanou zástavbou roľníckych dvorov. Súčasťou
historickej urbanistickej štruktúry je kostol, ktorého najstaršie gotické časti pochádzajú zo začiatku 14.
storočia, zasvätený bol sv. Kataríne.
Historický pôdorys časti Dlhá Lúka predstavuje potočnú radovú dedinu. Súčasťou urbanistickej štruktúry
bola aj pôvodne renesančná kúria zo 16. storočia, obohnaná renesančným opevnením, neskôr prestavaná
na kaštieľ. Stavebníkom objektu bol rod Dlholúcky - renesančná kúria sa spomína v roku 1575 ako
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majetok Juraja Dlholúckeho. V inventarizácii z roku 1738 je uvedené, že kaštieľ pozostával zo
šľachtickej obytnej budovy, majera a pivovaru. Neskoršie stavebné úpravy z obdobia 19. storočia prispeli
k devastácii objektu s pamiatkovými hodnotami. Dvojpodlažná obdĺžniková budova s pristavanými
bočnými krídlami bola po roku 1950 postupne rozobratá. Kúria rodu Jób-Fančal vznikla pravdepodobne v
18. storočí. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s valbovou strechou.
V katastrálnom území obce Kvačany sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok:
- rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (parc. KN-C č.6), číslo ÚZPF 315/O
- mlyn vodný v lokalite Oblazy (parc. KN-C 472/2), číslo ÚZPF 2896/1-2
- mlyn vodný a píla v lokalite Oblazy (parc. KN-C 469/2), číslo ÚZPF 3513/0
Archeologický ústav SAV Nitra v Centrálnej evidencii archeologických nálezísk Slovenskej republiky
eviduje archeologické nálezisko:
- Kvačany, Dlhá Lúka, poloha „Hrádková" - púchovské hradisko
S ohľadom na to, že na katastrálnych územiach obce Kvačany sa doteraz nerobil systematický
archeologický prieskum, je oprávnený predpoklad, že sa tu nachádzajú nateraz neznáme archeologické
náleziská. S najväčšou pravdepodobnosťou pod hrádkom sa nachádza otvorené sídlisko.

•Obecný erb

• Obecná krátka zástava

• Obecná pečať

• Obecná vlajka

Pri tvorbe symbolov obce Kvačany sa vychádzalo z dvoch odtlačkov historických pečatidiel. Prvé
pečatidlo obce Kvačany pochádza z roku 1650. V dobových kronikách sa spomína, že územie na ktorom
sa nachádzajú Kvačany daroval kráľ' Belo IV. Andrejovi, richtárovi Banskej Bystrice roku 1256. Na
odtlačku pečatidla Kvačian z roku 1650 je v barokovom štíte štylizovaná kresba sv. Kataríny v dobovom
kostýme v pravici držiaca vztýčený meč. Ľavou rukou držiaca pred sebou polámané koleso. Kruhopis je
latinský: POSSESIO: KWACZAN 1650 + S:CATHARINA. Je potrebné podotknúť, že sv. Katarína
Alexandrijská bola patrónkou obce aj gotického kostola v obci už od 14. storočia. Zaujímavosťou je, že
sv. Katarína je tu zobrazená v dobovom kostýme bez plášťa so vztýčeným mečom a dolámaným kolesom
symbolizujúca víťazstvo nad smrťou a zlom. Ďalším odtlačkom pečatidla, ktorý bol použitý pri tvorbe
novodobého symbolu - erbu obce Kvačany, je odtlačok pečatidla Dlhej Lúky z roku 1850. Dlhá Lúka
najskôr patrila zemianskemu rodu Jóbovcom z Prosieka, neskôr zemanom Kubíniyovcom. V 16. a 17.
storočí bola Dlhá Lúka administratívne spojená s Prosiekom. Pôvodne samostatná obec bola v roku 1960
administratívne spojená s obcou Kvačany ako miestna časť. Staršia obecná pečať zobrazuje akoby lúku, z
ktorej vyrastajú tri kvety. V strede je ruža a po bokoch (vpravo a vľavo) sú ľaliové kvety. Kruhopis je
latinský: SIGILLUM POSSES HOSURIT. Pečať je z roku 1850. Spojením týchto dvoch symbolov
vznikol nový erb Kvačian: v červenom štíte vznášajúca sa bielo odetá, zlatovlasá sv. Katarína so zlatou
korunou, držiaca v pravici strieborný meč so zlatou rukoväťou a ľavou rukou, pridŕžajúcou polámané
zlaté koleso. Pod ňou je zlatá pažiť, z ktorej vyrastajú tri kvety so zlatými listami, v strede je päťlistá
strieborná ruža a po jej bokoch strieborné ľalie. Vlajka obce je trojcípa, štvorpruhová, pozostávajúca z
červeného pruhu (1/4), žltého pruhu (1/4), bieleho pruhu (l/4) a červeného pruhu (1/4). Zástava sa od
vlajky odlišuje tým, že je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo priečnym rahnom (napr.
koruhva). Krátka zástava obce Kvačany je tiež štvorpruhová, ale bez cípov. Je vhodná na hromadnú
vlajkovú výzdobu. Koruhva obce Kvačany je zvislý typ obecnej zástavy. Textil je pripojený k priečnemu
rahnu. Znaková zástava obce Kvačany má podobu takmer štvorca - výška je výška erbu, šírka je šírka
erbu. Kombinovaná - veľká koruhva má spojenú znakovú zástavu a koruhvu (pruhová), ktorá je pripojená
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k priečnemu rahnu hornej časti zástavy. Štandarda starostu obce Kvačany má významné postavenie medzi
ostatnými symbolmi obce. Je vlajkou starostu a odznakom jeho úradu. Podobná je znakovej zástave,
doplnená lemom vo farbách zástavy obce. Pečať obce je kruhová s erbom obce v strede, hore je nadpis
„Obec Kvačany“. Dole, pod nadpisom sa nachádza číslo pečiatky.

Obec a jej úlohy
Obec Kvačany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených Zákonom č. 369/1990 samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku v rozsahu jej
zverených svojich originálnych pôsobností, ale aj v oblasti preneseného výkonu štátnej správy.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a
potreby jej obyvateľov. Má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného
prospechu, spolupracuje v záujme svojho rozvoja s politickými subjektmi, občianskymi združeniami
a inými právnickými ako aj fyzickými osobami pôsobiacimi na jej území.

Základné orgány obce:
1.Obecné zastupiteľstvo
2.Starosta obce
V roku 2020 vykonávali samosprávu obce jeho obyvatelia prostredníctvom volených orgánov
obce, ktoré vzišli z komunálnych volieb, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018 na funkčné obdobie
2018-2022.
Predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je verejná.
Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce
a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym
orgánom. Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, vykonáva
obecnú správu a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Kvačany zložený z poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi Kvačian. Obecné zastupiteľstvo v Kvačanoch má 7 poslancov. Funkčné
obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné
zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Kvačany a vykonáva svoju
vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov.
Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a
fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony
týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,
schvaľovať počet a v akej výške môže zmeny v rozpočte vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblasti života obce,
d) určovať náležitosti dane a poplatku poľa osobitných predpisov a rozhodovať o prijatí úveru alebo
pôžičky,
e) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné
zhromaždenia občanov,
f) uznášať sa na nariadeniach obce,
g) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné
obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
h) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach,
i) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
j) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
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k) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho
plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
l) ustanoviť erb, vlajku obce, pečať obce,
m)schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov.
Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.
Orgány obce vo volebnom období 2018 – 2022
Zvolený starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub na
ustanovujúcom zasadnutí OZ v Kvačanoch dňa 4.12.2018.
Starosta obce: Jozef Grúň
Poslanci obecného zastupiteľstva v Kvačanoch:
1/ Vladimír Ďuroň poslancom do 3.1.2020
2/ Milan Galica
3/ Ján Chlebík poslancom do 18.7.2019, nakoľko sa vzdal mandátu poslanca
4/ Július Kudzbel
5/ Roman Lasák
6/ Mgr. Ján Rypák
7/ Katarína Kojšová
8/ Peter Húska poslanec od 1.8.2019
9/ Miroslava Sihocká poslankyňa od 16.1.2020
Obecné zastupiteľstvo v Kvačanoch rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach
života obce. Pozvánka na zasadnutie bola zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním
zasadnutia. Každé zasadnutie bolo verejné.
Hlavný kontrolór:
Kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a
majetkovými právami obce v roku 2020 vykonával hlavný kontrolór obce PhDr. Marcela Jašková,
zvolený do funkcie obecným zastupiteľstvom Uznesením č. 53/10/2018 zo dňa 04.10.2018 na obdobie
6. rokov.

Obecný úrad:
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

Financovanie obce:
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu
a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania a prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej
úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať
aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými
a fyzickými osobami.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet
obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce,
obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým
osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce. Rozpočet
obce na rok 2020 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením OZ č. 15/12/2019.
Zmeny rozpočtu:
- 1. zmena OcÚ schválená 06.04.2020 uznesením č. 18/4/2020
- 2. zmena OcÚ schválená 15.06.2020 uznesením č. 20/6/2020
- 3. zmena OcÚ schválená 24.09.2020 uznesením č. 21/9/2020
- 4. zmena OcÚ schválená 07.12.2020 uznesením č. 23/12/2020
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Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Postupy účtovania pre
obce upravuje Opatrenie MJF SR MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácia, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a Opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č.
MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom
vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termín a miesto predkladania účtovnej závierky pre
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie
úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na
podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje
obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do správy príspevkovej alebo rozpočtovej
organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť
svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.
Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí
v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu
dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom
správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa
preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl
a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec
zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého
vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri
organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

Výchova a vzdelávanie:
Výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská
Sielnica, ktorej zriaďovateľom je obec, ktorá aj formou originálnych kompetencií finančne zabezpečuje
chod tohto zariadenia. Riaditeľkou Základnej školy je Mgr. Mária Rypáková.
V obci sa nachádza aj Materská škola bez právnej subjektivity, Kvačany 232, 032 23 Liptovská
Sielnica, ktorej zriaďovateľom je obec. Zastupujúcou riaditeľkou Materskej školy je Bc. Soňa Tkáčová.

Kultúra:
Každoročne sa v obci uskutočňujú podujatia pre občanov ako fašiangy, oslavy dňa matiek,
stavanie májov, Deň detí, Kvačiansky kotlík, privítanie detí do života, posedenie dôchodcov, estráda
a rôzne divadelné predstavenia.
V spolupráci s rímsko-katolíckym úradom obec vydáva 1-krát do roka Katarínsky hlas, v ktorom
sú občania informovaní o dianí v obci.

Šport:
Oblasť športu v obci zastrešuje TJ Družstevník. TJ Družstevník má futbalové družstvá v kategórii
žiakov a dospelých. Finančnú podporu rozvoja športu a športových aktivít zabezpečuje obecný úrad.
Obec má v prevádzke multifunkčné ihrisko, ktoré slúži nielen žiakom ZŠ počas hodín telesnej výchovy,
ale aj na prevádzkovanie športových aktivít všetkých obyvateľov či návštevníkov obce Kvačany.
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Rozpočtová organizácia
Základná škola Kvačany
Adresa: Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
Riaditeľ: Mgr. Mária Rypáková
Tel: 044/5623038
Mailová adresa: zskvacany@centrum.sk
IČO: 37813455
Počet žiakov: 159 detí

2. Rozpočet obce za rok 2020 a jeho plnenie
Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové
príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením OZ č. 15/12/2019
Rozpočet v roku 2020 bol zmenený:
- 1. zmena OcÚ schválená 06.04.2020 uznesením č. 18/4/2020
- 2. zmena OcÚ schválená 15.06.2020 uznesením č. 20/6/2020
- 3. zmena OcÚ schválená 24.09.2020 uznesením č. 21/9/2020
- 4. zmena OcÚ schválená 07.12.2020 uznesením č. 23/12/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020

1.034.392,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1.392.268,00

853.851,00
0,00
8.900,00
171.641,00
1.034.392,00

1.021.506,00
11.265,00
135.021,00
224.476,00
1.346.357,00

277.815,00
9.413,00
14.000,00
733.164,00
0,00

318.537,00
87.808,00
14.000,00
926.012,00
45.911,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočet obce
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Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Rozpočet na rok 2020
1.392.268,00

Skutočnosť k 31.12.2020
1.245.046,62

% plnenia
89,43

Skutočnosť k 31.12.2020
1.001.734,87

% plnenia
98,06

Skutočnosť k 31.12.2020
309.433,37

% plnenia
96,97

1) Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2020
1.021.506,00

A. Bežné príjmy – daňové
Rozpočet na rok 2020
319.110,00

1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky 295.000,00 EUR z výnosu dane z príjmov k 31.12.2020 boli
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 286.117,36 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,99 %.
2. Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 11.427,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 11.212,06 EUR, čo
je
98,12 % plnenia. Príjem dane z pozemkov vo výške 4.220,29 EUR, dane zo stavieb vo výške 6.785,91
EUR a dane z bytov a nebytových priestorov vo výške 205,86 EUR.
3. Ostatné miestne dane
Daň za psa
Daň za ubytovanie
Poplatok za TKO
Daň za automaty

Rozpočtované
670,00
1.413,00
10.100,00
500,00

Skutočnosť
667,52
1.412,66
10.023,77
0,00

% plnenia
99,63
99,98
99,25
0,00

B. Bežné príjmy – nedaňové
Rozpočet na rok 2020
58.395,00

Skutočnosť k 31.12.2020
49.287,52

% plnenia
84,40

1. Príjmy z prenájmu vlastníctva obce
Z rozpočtovaných 34.810,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 32.882,92 EUR, čo je
plnenie na 94,46 %.
2. Administratívne - správne poplatky a iné poplatky:
Z rozpočtovaných 18.054,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 13.521,86 EUR, čo
predstavuje plnenie na 74,90 %.
3. Úroky z vkladov:
Z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 17,53 EUR, čo predstavuje
plnenie na 35,06 %.
4. Príjmy z dobropisov a vratiek:
Z rozpočtovaných 5.481,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 2.865,21 EUR, čo
predstavuje plnenie na 52,28 %.

C. Iné nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2020
644.001,00

Skutočnosť k 31.12.2020
643.013,98

% plnenia
99,85
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Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 644.001,00 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2020
výške 643.013,98 EUR, čo predstavuje 99,85% plnenie.
Obec prijala nasledovné transfery:
Rozpočet na rok 2020
644.001,00

Skutočnosť k 31.12.2020
643.013,98

vo

% plnenia
99,85

Poskytovateľ
Suma v EUR
Účel
1 Obvodný úrad
2.266,93 Register obyvateľstva
2 Krajský stavebný úrad
789,81 Stavebný úrad
3 Krajský úrad, cestná doprava
23,37 Doprava a komunikácie
4 KŠU
600.078,70 ZŠ
5 MŽP
51,40 Životné prostredie
6 Obvodný úrad
1.065,17 Voľby
7 KŠU
1.333,00 Na predškolskú prípravu
8 UPSVaR
51,10 UPSVaR
9 UPSVaR
24.379,20 Stravovacie návyky
10 UPSVaR
8.635,89 MŠ COVID
11 Obvodný úrad
1.277,41 Testovanie COVID
12 Mimo VS
1.662,00 Granty
13 Mimo VS
1.400,00 Dotácia DHZ
Prijaté transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2) Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2020
11.265,00

Skutočnosť k 31.12.2020
11.264,06

% plnenia
99,99

Obec mala v roku 2020 kapitálový príjem z dotácie vo výške 11.264,06 EUR na rekonštrukciu
DHZ.

3) Finančné príjmy
Rozpočet na rok 2020
135.021,00

Skutočnosť k 31.12.2020
128.518,67

% plnenia
95,18

Z toho:
- 47.678,85 EUR – prijem z RF na rekonštrukciu DS
- 65.059,82 EUR – zostatok dotácie pre ZŠ 2019
- 15.780,00 EUR – návratná finančná výpomoc z MFSR v dôsledku výpadku DPFO počas
mimoriadnej pandémie COVID.

4) Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou - ZŠ
Rozpočet na rok 2020
224.476,00

Skutočnosť k 31.12.2020
103.529,02

% plnenia
46,12

Z rozpočtovaných bežných príjmov 224.476,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
vo výške 103.529,02 EUR, čo predstavuje 46,12 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
103.529,02 EUR
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Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020
Rozpočet na rok 2020
1.346.357,00

Skutočnosť k 31.12.2020
1.116.384,49

% plnenia
82,92

Skutočnosť k 31.12.2020
244.179,82

% plnenia
76,66

1) Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2020
318.537,00
V tom
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Civilná ochrana
Verejný poriadok a bezpečnosť
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Kultúra a šport
Vzdelanie
Sociálne zabezpečenie

Rozpočet
107.660,00
1.285,00
10.195,00
12.500,00
18.290,00
26.887,00
20.132,00
116.814,00
4.774,00

Skutočnosť
94.871,68
1.277,41
2.322,98
11.173,66
15.034,78
23.626,46
8.532,82
84.386,08
2.953,95

% plnenia
88,12
99,41
22,79
89,39
82,20
87,87
42,38
72,24
61,88

1. Mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 82.136,00 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2020 vo výške 81.839,55
EUR, čo predstavuje plnenie na 99,64 %. Patria sem platy pracovníkov OÚ, odmeny – voľby,
odmeny na dohody, odmeny poslancom a členom komisií, odmeny za správu verejného
osvetlenia, miestneho rozhlasu, domu smútku, cintorína, kronikára, obecného
hasičského zboru.
2. Odvody do poisťovní
Z rozpočtovaných 36.621,00 EUR bolo skutočne plnenie k 31.12.2020 vo výške 30.687,45
EUR, čo predstavuje plnenie na 83,80 %.
3. Tovary a služby
Z rozpočtovaných 182.590,00 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2020 vo výške 116.525,05
EUR, čo prestavuje plnenie na 63,82 %. Tu sú zahrnuté prevádzkové náklady všetkých
stredísk a to cestovné náklady, energia, dopravné, materiál, náklady sa údržbu a ostatné
tovary a služby.
4. Bežné transfery
Z rozpočtovaných 14.190,00 EUR bolo skutočne plnenie k 31.12.2020 vo výške 12.344,65
EUR, čo predstavuje plnenie na 89,99%.
5. Splácanie úrokov súvisiacich s úverom
Z rozpočtovaných 3.000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 2.783,12
EUR, čo je plnenie na 92,77 %.

2) Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2020
87.808,00

Skutočnosť k 31.12.2020
59.938,85

% plnenia
66,26
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V tom:
Funkčná klasifikácia
OCHRANA PRED POŽIARMI
CESTNÁ DOPRAVA
VEREJNÉ OSVETLENIE
NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY

rozpočet
11.265,00
8.303,00
3.960,00
64.280,00

Skutočnosť
0,00
8.300,00
3.960,00
47.678,85

% plnenia
0,00
99,96
100,00
74,17

V tom:
a)
b)
c)
d)

Rekonštrukcia DS
Rekonštrukcia DS
Nákup pozemkov
Rekonštrukcia VO

31.898,85 EUR (z RF)
15.780,00 EUR (z NFV z MFSR)
8.300,00 EUR
3.960,00 EUR

3) Finančné výdavky
Rozpočet na rok 2020
14.000,00

Skutočnosť k 31.12.2020
13.075,84

% plnenia
93,40

Finančné výdavky obce v roku 2020 tvorili splátky istiny úveru ŠFRB vo výške 13.075,84 EUR.

4) Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou – ZŠ
Rozpočet na rok 2020
926.012,00

Skutočnosť k 31.12.2020
799.189,98

% plnenia
86,30

1. Mzdy, ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 513.914,00 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2020 vo výške 457.080,33
EUR, čo predstavuje plnenie na 88,94 %.
2. Odvody do poisťovní
Z rozpočtovaných 182.285,00 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2020 vo výške 159.028,70
EUR, čo predstavuje plnenie na 87,24 %.
3. Tovary a služby
Z rozpočtovaných 207.913,00 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2020 vo výške 161.198,53
EUR, čo prestavuje plnenie na 77,53 %. Sú tu zahrnuté prevádzkové náklady a to cestovné
náklady, energia, voda, dopravné, materiál, náklady sa údržbu a ostatné tovary a služby.
4. Bežné transfery
Z rozpočtovaných 21.900,00 EUR bolo skutočne plnenie k 31.12.2020 vo výške 21.882,42 EUR,
čo predstavuje plnenie na 99,92 %.
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3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020
Súhrnné vyhodnotenie rozpočtu obce Kvačany za r. 2020
A) BEŽNÝ ROZPOČET
Ukazovateľ obec

Čerpanie rozpočtu
2019

Schválený rozpočet
2020

Upravený rozpočet
2020

Čerpanie rozpočtu
2020

% čerpania

Príjmy

951 120,52

853 851,00

1 021 506,00

1 001 734,87

98,06

Výdavky

268 790,53

277 815,00

318 537,00

244 179,82

76,66

Rozdiel

682 329,99

576 036,00

702 969,00

757 555,05

Základná škola

Čerpanie rozpočtu
2019

Schválený rozpočet
2020

Upravený rozpočet
2020

Čerpanie rozpočtu
2020

% čerpania

Príjmy

191 808,47

171 641,00

224 476,00

103 529,02

46,12

Výdavky

785 904,33

733 164,00

926 012,00

799 189,98

86,30

-594 095,86

-561 523,00

-701 536,00

-695 660,96

Rozdiel
Obec + ZŠ

Čerpanie rozpočtu
2019

Schválený rozpočet
2020

Upravený rozpočet
2020

Čerpanie rozpočtu
2020

% čerpania

Príjmy

1 142 928,99

1 025 492,00

1 245 982,00

1 105 263,89

88,71

Výdavky

1 054 694,86

1 010 979,00

1 244 549,00

1 043 369,80

83,84

88 234,13

14 513,00

1 433,00

61 894,09

Rozdiel

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Ukazovateľ obec

Príjmy
Výdavky
Rozdiel
Základná škola

Čerpanie rozpočtu
2019

Schválený rozpočet
2020

160 000,00

Upravený rozpočet
2020

0,00

11 265,00

Čerpanie rozpočtu
2020

11 264,06

0,00
68,26

290 454,56

9 413,00

87 808,00

59 938,85

-130 454,56

-9 413,00

-76 543,00

-48 674,79

Čerpanie rozpočtu
2019

Schválený rozpočet
2020

Upravený rozpočet
2020

% čerpania

Čerpanie rozpočtu
2020

% čerpania

Príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozdiel

0,00

0,00

0,00

0,00

Obec + ZŠ

Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Čerpanie rozpočtu
2019

Schválený rozpočet
2020

160 000,00

Upravený rozpočet
2020

0,00

11 265,00

Čerpanie rozpočtu
2020

% čerpania

11 264,06

0,00
68,26

290 454,56

9 413,00

87 808,00

59 938,85

-130 454,56

-9 413,00

-76 543,00

-48 674,79

ROZPOČET OBCE + ZŠ BEZ FO (bežný + kapitálový)
Ukazovateľ

Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Čerpanie rozpočtu
2019

Schválený rozpočet
2020

Upravený rozpočet
2020

Čerpanie rozpočtu
2020

% čerpania

1 302 928,99

1 025 492,00

1 257 247,00

1 116 527,95

88,81

1 345 149,42

1 020 392,00

1 332 357,00

1 103 308,65

82,81

-42 220,43

5 100,00

-75 110,00

13 219,30

C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Ukazovateľ

Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Čerpanie rozpočtu
2019

Schválený rozpočet
2020

136 181,81

8 900,00

12 952,59

14 000,00

123 229,22

-5 100,00

Upravený rozpočet
2020

Čerpanie rozpočtu
2020

% čerpania

128 518,67

95,18

14 000,00

13 075,84

0,00

121 021,00

115 442,83

135 021,00

D) CELKOVÝ ROZPOČET OBCE
Ukazovateľ

Čerpanie rozpočtu
2019

Schválený rozpočet
2020

Upravený rozpočet
2020

Čerpanie rozpočtu
2020

% čerpania

Príjmy

1 439 110,80

1 034 392,00

1 392 268,00

1 245 046,62

89,43

Výdavky

1 358 102,01

1 034 392,00

1 346 357,00

1 116 384,49

82,92

81 008,79

0,00

45 911,00

128 662,13

Rozdiel
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Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
1.105.263,89

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

1.001.734,87

bežné príme RO

103.529,02

1.043.369,80

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

244.179,82

bežné výdavky RO

799.189,98

61.894,09
11.264,06

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

11.264,06

kapitálové príjmy RO

0,00

59.938,85

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

59.938,85

kapitálové výdavky RO

0,00

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-48.674,79
13.219,30

Vylúčenie z prebytku: nevyčerpané prostriedky ZŠ

35.296,26

Kapitálový rozpočet

9.429,60

nepoužitá dotácia UPSVaR stravovanie

11.264,06

nepoužitá dotácia DHZ

-42.770,62

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

128.518,67

Výdavky z finančných operácií

13.075,84

115.442,83

Rozdiel finančných operácií
Vylúčenie z prebytku: finančné zábezpeky nájomných bytov

0,00

72.672,21

Upravené hospodárenie obce

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v o výške 13.219,30 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o:

- nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ vo výške 35.296,26 EUR
- nevyčerpané prostriedky podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona c.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p vo výške 0,00 EUR:

Fond opráv nájomné byty

Stĺpec 1

Stĺpec 2

PS

Tvorba
2020

5.901,89

3.169,32

Stĺpec 3
Tvorba z
voľných
bytov

Stĺpec 5

Stĺpec 5

Stĺpec 6

Použitie
2020

KS

Vyúčtovanie z prebytku
Stĺ 2+3-4

0,00

4.272,30

4.797,91

0,00

- nevyčerpané prostriedky z UPSVaR na stravovanie MŠ a ZŠ v sume 9.429,60 EUR
- nevyčerpanú dotáciu na rekonštrukciu DHZ v sume 11.264,06 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 115.442,83 EUR upravený bol použitý na:
- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 42.770,62 EUR
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Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume 72.672,21 EUR bol použitý na tvorbu rezervného fondu.
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) z fondu prevádzky, údržby a opráv nevyčerpané prostriedky podľa ustanovenia § 18 ods.2
zákona c.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p. v sume
0,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky Základnej školy vo výške 35.296,26 EUR z toho:
- nevyčerpané prostriedky z projektu 2018 vo výške 1.390,05 EUR
- nevyčerpané prostriedky z projektu 2019 vo výške 4.418,12 EUR
- nevyčerpané prostriedky z projektu ERASMUS vo výške 5.620,00 EUR
- nevyčerpané prostriedku z KŠU vo výške 11.813,08 EUR
- nevyčerpané prostriedky z KŠÚ doprava vo výške 800,00 EUR
- nevyčerpané vlastné príjmy (tábory) vo výške 11.255,01 EUR
c) nepoužitú dotáciu na UPSVaR na stravovanie vo výške 9.429,60 EUR
d) nepoužitú dotáciu na rekonštrukciu DHZ vo výške 11.264,06 EUR

NA ZÁKLADE UVEDENÝCH SKUTOČNOSTÍ BOLA SKUTOČNÁ TVORBA REZERVNÉHO FONDU
ZA ROK 2020 VO VÝŠKE 72.672,21.

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
Aktíva
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2020
2.591.914,89
2.369.2863,33

KZ 31.12.2020
2.560.705,43
2.327.917,43

8.954,98
2.222.152.,95
138.178,40
221.100,92

8.074,06
2.181.664,97
138.178,40
231.087,14

1.050,00
0,00
0,00
923,50
219.127,42
0,00
0,00
1.527,64

1.050,00
0,00
0,00
2.324,64
227.712,50
0,00
0,00
1.700,86

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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Pasíva
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

ZS k 1.1.2020
2.591.914,89
1.423.009,26

KZ k 31.12.2020
2.560.705,43
1.426.480,65

0,00
0,00
1.423.009,26
436.839,97

0,00
0,00
1.426.480,65
410.864,77

1.000,00
80.298,62
332.334,07
23.207,28
0,00
732.065,66

1.000,00
55.989,92
315.847,72
22.247,13
15.780,00
723.360,01

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov k 31.12.2020
Pohľadávky
Obec Kvačany eviduje na svojich účtoch predovšetkým daňové pohľadávky, pohľadávky
z poplatkov za TKO, pohľadávky z nájomných bytov a garáží a pohľadávky z vystavených
odberateľských faktúr. Ide o krátkodobé pohľadávky so splatnosťou do 1 roka po lehote splatnosti.
Obec k 31.12.2020 evidovala pohľadávky vo výške 2.324,64 EUR z toho:
Daňové pohľadávky DzN a psa
Nedaňové pohľadávky TKO
Odberateľské faktúry
Pohľadávky z nájmu a vyúčtovania energií

983,30 EUR
318,39 EUR
48,44 EUR
974,51 EUR

Záväzky
Obec Kvačany eviduje na svojich účtoch krátkodobé a dlhodobé záväzky v lehote splatnosti.
Krátkodobé záväzky tvoria záväzky voči dodávateľom, záväzky tvorí mzda za 12/2020 voči
zamestnancom, odvody do poisťovní, preddavková daň, zrážky z miezd zamestnancov, rezervy na
nevyčerpanú dovolenku zamestnancov a daň z príjmov a iné záväzky. Dlhodobé záväzky tvorí Sociálny
fond, bankové úvery a úvery zo ŠFRB a ostatné dlhodobé záväzky.
Obec k 31.12.2020 evidovala záväzky vo výške 410.864,77 EUR z toho:
Voči ŠFRB
Voči zamestnancom (mzdy 12/2020)
Voči poisťovniam (mzdy 12/2020)
Voči daňovému úradu (mzdy 12/2020)
Dodávatelia
Záväzky sociálneho fondu
Finančné zábezpeky – bytovky

267.397,86 EUR
5.810,00 EUR
3.425,57 EUR
808,63 EUR
586,51 EUR
2.909,86 EUR
11.616,42 EUR
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Splátky verejného osvetlenia
Nevyporiadaná dotácia na stravu
Nevysporiadané prosriedky ZŠ so ŠR
Nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu DHZ
Rezerva na audit
Návratná finančná výpomoc z MF SR

45.540,00 EUR
9.429,60 EUR
35.296,26 EUR
11.264,06 EUR
1.000,00 EUR
15.780,00 EUR

Obec má so ŠFRB uzatvorenú zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru vo výške
410 890,00 EUR za účelom výstavby nájomného bytového domu – 12 b.j.
- Úrokové sadzba je 1% p. a.
- Lehota splatnosti úveru 30 rokov.
Tento úver nebol k 31. 12. 2020 vyrovnaný a vykazoval zostatok 267.397,86 EUR.
Obec má s MF SR uzatvorenú zmluvu o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci vo výške
15.780,00 EUR z dôvodu výpadku DPFO počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID.
- Lehota splatnosti NFV je 31. októbra 2027.
Táto NFV nebola k 31. 12. 2020 vyrovnaná a vykazovala zostatok 15.780,00 EUR.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona c.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať
návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25%
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Skutočné bežné príjmy obce v roku 2019:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12 951.120,52 EUR
Spolu 951.120,52 EUR
- z toho 60 % 570.672,31 EUR
- z toho 25 % 237.780,13 EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB 267.397,86 EUR
- zostatok nesplatenej NFV
15.780,00 EUR
SPOLU celková suma dlhu obce 283.177,86 EUR
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB 267.397,86 EUR
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB 15.780,00 EUR

Zostatok k
31.12.2020

Skutočné bežné príjmy k
31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

15.780,00 EUR

951.120,52

1,66 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona c.583/2004 Z. z. bola splnená.
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Zostatok k
31.12.2020

Skutočné bežné
príjmy k 31.12.2019

0,00 EUR

§ 17 ods.6 písm. b)

951.120,52

0,00%

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

6. Ostatné dôležité informácie
Finančné usporiadanie vzťahov /prijaté granty a transfery/
voči
e) zriadeným a založeným právnickým osobám
f) štátnemu rozpočtu
g) štátnym fondom
h) rozpočtom iných obcí
i) ostatným právnickým a fyzickým osobám
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne
usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky
svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom
iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

ZŠ

185.142,69

185.142,69

0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu:

-1-

-2-

Obvodný úrad

Register obyvateľstva

Krajský stavebný úrad

Stavebný úrad

Krajský úrad, cestná dopr. Doprava a komunikácie

Suma
poskytnutých
Finančních
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

2.266,93

2.266,93

0,00

789,81

789,81

0,00

23,37

23,37

0,00

600.078,70

588.265,62

51,40

51,40

0,00

KŠU

ZŠ MŠ

MŽP

Životné prostredie

Obvodný úrad

Voľby

1.065,17

1.065,17

0,00

Obvodný úrad

Testovanie COVID

1.277,41

1.277,41

0,00

KŠU

Predškolská príprava

1.333,00

1.333,00

0,00

UPSVaR

UPSVaR

8.686,99

8.686,99

0,00

UPSVaR

Stravovanie

24.379,20

14.949,60

9.429,60

11.813,08
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s inými obcami.
e) Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s právnickými a fyzickými osobami.

Prehľad o poskytnutých dotáciách
Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2012 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

-2-

TJ príspevok
Červený kríž

4.500,00 EUR
400,00 EUR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

4.500,00 EUR
400,00 EUR

0,00
0,00

-4-

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.
Prehľad dlhodobého majetku
Názov
Spolu DNM
Ostatný DNM
Obstaranie DNM
Spolu DHM
Obstaranie DHM
Pozemky
Umelec.diela a zbierky
Stavby
Samost. hnuteľné veci
Dopravné prostriedky
Ostatný DHM
Spolu DFM
Podielové CP a pod.
Realizované CP a pod.
Ostatný DFM
Spolu

Účet

019
041
042
031
032
021
022
023
029
062
063
069

OC
k
31.21.2019
8.954,98
8.954,98
0,00
2.222.152,95
695.279,81
780.241,34
0,00
683.704,97
62.926,83
0,00
0,00
138.178,40
0,00
138.178,40
0,00
2.369.286,33

Prírastky
+

Úbytky
-

0,00
0,00
0,00
169.525,84
52.700,85
8.300,00
0,00
108.524,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.525,84

880,92
880,92
0,00
210.013,52
114.246,99
0,00
0,00
80.929,03
14.837,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.894,44

Presuny
+/0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

OC
31.12.2020
8.074,06
8.074,06
0,00
2.181.664,97
633.733,67
788.541,34
0,00
711.300,93
48.089,03
0,00
0,00
138.178,40
0,00
138.178,40
0,00
2.327.917,43
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Analýza nákladov a výnosov
Individuálna účtovná závierka
V rámci individuálne účtovnej závierky obce za rok 2020 boli vyčíslené nasledujúce druhy
nákladov, ktoré boli zahrnuté vo výkaze ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Prehľad nákladov
Číslo
účtu
50
51

52

53
54

55
56
58

Spolu
náklady

Popis /číslo účtu a názov/
Spotrebované nákupy
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
Služby
511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
Osobné náklady
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
538 – Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
541 – Zostatková cena predaného DN a DH majetku
545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z.
546 – Odpis pohľadávky
548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. a fin. činnosti
551 – Odpisy DN a DH majetku
553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
Finančné náklady
562 – Úroky
568 – Ostatné finančné náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce, VUC do RO
a PO zriadených obcou, VUC
585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce ostatným
subjektom VS
586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VUC
subjektom mimo VS
587 – Náklady na ostatné transfery

Suma k
31.12.2019
32.384,08
16.841,47
15.542,61
70.089,15
14.780,86
1.181,35
7.949,99
46.176,95
138.110,29
98.173,56
31.918,77
8.017,96
70,00
70,00
1.177,51
0,00
150,00
0,00
1.027,51
97.540,66
96.540,66
1.000,00
3.418,31
2.906,37
511,94
203.596,54

Suma k
31.12.2020
32.820,18
18.032,16
14.788,02
77.640,95
12.435,09
665,99
572,43
63.967,44
144.033,07
97.148,72
30.273,03
16.611,32
151,50
151,50
2.877,72
0,00
0,00
0,00
2.877,72
97.729,11
96.647,45
2.081,66
3.206,04
2.783,12
422,92
138.065,03

185.142,69

127.320,08

2.116,07

2.480,19

10.074,76

5.764,76

6.263,02

2.500,00

546.386,54

496.523,60

20

Prehľad výnosov
Číslo
účtu
60
63
64

65
66
67
69

Popis /číslo účtu a názov/
Tržby za vlastné výkony a tovary
602 – Tržby z predaja služieb
604 - Tržby za tovar
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 – Daňové výnosy samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
641 – Tržby z predaja DNM a DHM
645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv, OP z prev. a fin. činnosti, časového r...
653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
Finančné výnosy
662 – Úroky
Mimoriadne výnosy
672 – Náhrady škôd
Výnosy z transferov a RP v obciach, VUC a v RO, PO
nimi zriadené
691 – Výnosy z BT z VÚC
693 – Výnosy samosprávy z BT zo ŠR a od iných sub. VS
694 – Výnosy samosprávy z KT zo ŠR a od iných sub. VS
697 – Výnosy samosprávy z BT od ostatných sub. mimo VS
699 – Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov

Spolu
výnosy

Číslo
Výsledok hospodárenia
účtu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
591
Splatná daň z príjmov
595
Dodatočne platená daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

Suma k
31.12.2019
28.367,84
28.308,64
59,20
329.109,38
317.990,07
11.119,31
6.455,43
0,00
0,00
6.455,43
0,00
0,00
236,93
239,93
0,00
0,00

Suma k
31.12.2020
60.853,69
60.830,26
23,43
311.824,45
299.873,55
11.950,90
16.357,22
0,00
0,00
16.357,22
1.000,00
1.000,00
17,53
17,53
0,00
0,00

133.641,45

101.079,60

0,00
7.201,42
8.705,68
2.815,36
114.918,99

0,00
29.653,87
8.705,68
3.062,00
59.658,08

497.811,03

491.132,49

Suma k
31.12.2019
-48.575,51
37,35
0,00

Suma k
31.12.2020
-5.391,11
0,00
0,00

-48.612,86

-5.391,11

21

7. Konsolidovaná účtovná závierka
Konsolidovaný celok
Obec Kvačany ako účtovná jednotka verejnej správy (ďalej ÚJ VS) v zmysle platných právnych
predpisov bola povinná vykonať konsolidovanú účtovnú závierku (ďalej KÚZ) ako konsolidujúca ÚJ VS.
Konsolidovanými účtovnými jednotkami Obce Kvačany sú tieto ňou zriadené a založené organizácie:
a) Rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Obec Kvačany:
Základná škola Kvačany
Adresa: Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
Riaditeľ: Mgr. Mária Rypáková
Základná škola v Kvačanoch, hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami a je napojená na
rozpočet obce.
Zriadená je ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej predmetom
činnosti je poskytovať základné vzdelanie. S účinnosťou od 01.04.2002 podľa §4 ods. 1 a 2 zákona SNR
č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov prešla
zriaďovateľská funkcia na Obec Kvačany.
Konsolidácia účtovnej závierky sa skladá zo 4 krokov
1. Konsolidácia kapitálu (nevzťahuje sa na RO, PO)
V tomto kroku sa vylučuje tá časť podielu materskej spoločnosti (dlhodobý finančný majetok - aktíva)
v dcérskej účtovnej jednotke, ktorá pripadá na majetok a záväzky v konsolidovanej účtovnej jednotke.
2. Konsolidácia pohľadávok a záväzkov
V tomto kroku sa vylučujú záväzky, pohľadávky a transfery materskej spoločnosti voči DÚJ, ktoré sú vo
vzťahu k pohľadávkam, záväzkom a transferom konsolidovanej ÚJ voči materskej ÚJ – podľa konečných
stavov v súvahe. Tieto údaje sú eliminované v plnej výške, pričom vznikajú rozdiely:
a) Pravé (vytvorené napr. rezervami, opravnými položkami vo vzájomných vzťahoch).
Pravé rozdiely ovplyvňujú výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia (nižšie pohľadávky ako
záväzky ovplyvňujú zvýšenie výsledku hospodárenia, vyššie pohľadávky ako záväzky ovplyvňujú
zníženie výsledku hospodárenia.
b) Nepravé (vytvorené napr. chybným zaúčtovaním, časovým posunom v zaúčtovaní a pod.).
Nepravé rozdiely budú vysporiadané v procese odsúhlasovania zostatkov záväzkov a pohľadávok, resp. v
rámci konsolidačných operácií mesta a konsolidovaných ÚJ.
3. Konsolidácia medzivýsledku
Konsolidácia medzivýsledku vzniká medzi 2 účtovnými jednotkami pri predaji majetku medzi nimi
dvomi, pričom ocenenie majetku kupujúceho je vyššie, než bolo ocenenie majetku, ak by k tejto
transakcii nedošlo.
4. Konsolidácia nákladov a výnosov
Konsolidácia nákladov a výnosov eliminuje z výkazov ziskov a strát vzájomné transakcie v
konsolidačnom celku identifikované účtovnou jednotkou (identifikátorom je IČO organizácie).
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Hospodárenie konsolidovaného celku za rok 2020
Údaje konsolidovanej súvahy obce Kvačany uvádzame v nasledovnej tabuľke
Aktíva
Obec
ZŠ
Spolu
KÚ KÚ
KÚZ k
Md Dal 31.12.2019
DNM
DHM

8.074,06

KÚZ k
31.12.2020

0,00

8.074,06

8.954,98

8.074,06

2.181.664,97 223.719,60

2.405.384,57

2.445.872,55

2.405.384,57

DFM

138.178,40

0,00

138.178,40

138.178,40

138.178,40

Zásob

1.050,00

1.343,51

2.393,51

2.094,63

2.393,51

Zaúčt.OP RO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iné pohľad.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pohľadávky

2.324,64

273,78

2.598,42

8.076,35

2.598,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227.712,50

7.773,50

235.486,00

285.932,94

235.486,00

1.700,86

0,00

1.700,86

1.527,64

1.700,86

2.560.705,43 233.110,39

2.793.815,82

2.890.637,49

2.793.815,82

KÚZ k
31.12.2019

KÚZ k
31.12.2020

1.654.419,89

1.658.424,62

1.654.419,89

Zaúčt.sub.VS
Fin. účty
Čas.rozlíš.
Majetok
spolu
Pasíva
Vlastné
imanie

Obec

ZŠ

Spolu

1.426.480,65 227.939,24

KÚ
Md

KÚ
Dal

Oceň. rozdiely

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.431.871,76 235.415,36

1.667.287,12

1.708.707,09

1.667.287,12

Nevysp. HV
HV

-5.391,11

-7.476,12

-12.867,23

-50.282,47

-12.867,23

410.864,77

5.171,15

416.035,92

500.147,21

416.035,92

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Zaúčt.subj.VS

55.989,92

0,00

55.989,92

80.298,62

55.989,92

Dlhodobé záv.

315.847,72

2.994,93

318.842,65

332.832,98

318.842,65

Krátkod. záv.

22.247,13

2.176,22

24.423,35

86.015,61

24.423,35

Bankové
úvery

15.780,00

0,00

15.780,00

0,00

15.780,00

723.360,01

0,00

723.360,01

732.065,66

723.360,01

2.560.705,43 233.110,39

2.793.815,82

2.890.637,49

2.793.815,82

Záväzky
Rezervy

Čas.rozlíšenie
VI a záväzky
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Okrem konsolidácie majetku a záväzkov, boli za rok 2020 konsolidované náklady a výnosy.
Prehľad nákladov a výnosov za konsolidovaný celok uvádzame v nasledujúcich tabuľkách.
Náklady

Obec

ZŠ

Spolu

KÚ MD

KÚ Dal

KÚZ k
31.12.2019

KÚZ k
31.12.2020

1.070.279,59

1.125.429,33

128.362,17

106.419,77

124.282,98

90.453,55

Prev. činnosť

355.252,53

Materiál, ener.

32.820,18

73.599,59

106.419,77

Služby

77.640,95

62.109,46

90.453,55

144.033,07

632.048,35

776.081,42

718.324,32

776.081,42

Dane a popl.

151,50

61,50

213,00

174,05

213,00

Ostatné nákl.

2.877,72

2.357,90

3.079,19

1.595,41

3.079,19

Odpisy, rezer.

97.729,11

0,00

97.729,11

97.540,66

97.729,11

Finan. činnosť

3.206,04

238,90

3.444,94

3.680,93

3.444,94

Finančné nákl.

3.206,04

238,90

3.444,94

3.680,93

3.444,94

Mim. činnosť

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transfery

138.065,03

68.045,44

19.132,31

-186.978,16

18.453,85

19.132,31

Celkom

496.523,60

838.461,14 1.096.553,29

-238.431,45

1.092.414,37

1.096.553,29

Osob.náklady

Výnosy

Obec

770.176,80 1.125.429,33

ZŠ

Spolu

Prev. činnosť

390.035,36

41.434,85

380.016,92

Tržby, výkony

60.853,69

37.774,48

47.174,88

311.824,45

2.471,00

16.357,22

51.453,29

49.296,86

2.156,43

KÚ MD

KÚ
Dal

KÚZ k
31.12.2019

KÚZ k
31.12.2020

430.518,83

380.016,92

90.923,01

47.174,88

314.295,45

331.350,38

314.295,45

1.189,37

17.546,59

8.245,44

17.546,59

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

Finan. činnosť

17,53

8,83

26,36

320,47

26,36

Finan.výnosy

17,53

8,83

26,36

320,47

26,36

Mim. činnosť

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mimoriad.výn.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transfery

101.079,60

789.541,34

703.642,78 -186.978,16

611.329,95

703.642,78

Celkom

491.132,49

830.985,02

1.083.686,06 -238.431,45

1.042.169,25

1.083.686,06

Dane a popl.
Ostatné výnos.
Zúčt. rezerv

-51.453,29

24

Obec Kvačany ako konsolidujúca ÚJ a ňou konsolidované ÚJ tvoria celok, ktorým Obec zabezpečuje
výkon samosprávnych činností ale aj činností v rámci prenesených kompetencií štátu na obec v zmysle
platných právnych predpisov. Sledovanie hospodárenia obce ako konsolidovaného celku je stále vo dvoch
líniách: rozpočtovej a účtovnej. Pre sledovanie toku peňazí a rozpočtu obce je dôležitá rozpočtová oblasť,
ktorá je sledovaná za obec, jej rozpočtová organizácia ako súčasť rozpočtu obce sa premieta cez rozpočet
obce. Obchodná organizácia do rozpočtu obce vstupuje cez fakturáciu svojich výkonov. Konsolidovaná
účtovná závierka nie je účtovnou závierkou zostavenou za účelom vykázania plnenia rozpočtu. Jej
základným účelom je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke,
aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov
tak, aby účtovné jednotky do nej zahrňované boli jednou ekonomickou jednotkou akoby boli len
vnútropodnikovými útvarmi aj keď majú právnu subjektivitu. Umožňuje komplexný pohľad na
konsolidovaný celok s možnosťou riadenia súčasnej situácie ale aj perspektívy a plánovania všetkých
súčastí obce ako jedného celku.

8. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo
potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020.
Účtovné závierky boli odovzdané metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Liptovskom
Mikuláši v zákonom stanovenom termíne.
Prílohy:
Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Konsolidovaná účtovná závierka: K Súvaha, K Výkaz ziskov a strát, K Poznámky
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