VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE VEČELKOV ZA ROK 2020
Identifikačné údaje Obce :
Názov:
Adresa :
IČO :
DIČ :
Právna forma :
Telefón :
e-mail:
web:
Okres :

OBEC VEČELKOV
Večelkov 156, 980 34 Nová Bašta
00649741
2021275597
samospráva
047 / 56 91 219
obecvecelkov@post.sk, tibor.kovacs@vecelkov.dcom.sk
www.vecelkov.sk
Rimavská Sobota

Základná charakteristika Obce Večelkov
Obec Večelkov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

História obce
Obec je doložená začiatkom 16. storočia ale vznikla asi v 13. storočí. Názov obce je doložený
z roku 1548 ako Weczeklew, z roku 1920 ako Večeklov, z roku 1948 ako Večelkov,
maďarský Vecseklő. Patrila viacerým drobným zemepánom.
V roku 1874 rozloha obce bol 1809 ha.
Obyvatelia pôvodne zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka.
Od polovice 19. storočia boli v chotári hnedouhoľné bane, obyvatelia pracovali aj
v priemyselných podnikoch na okolí.

Geografické údaje
Obec Večelkov sa nachádza na strednom Slovensku v Banskobystrickom kraji v okrese
Rimavská Sobota.
Vzdialenosť obce od okresného mesta je cca 45 km.
Približne v rovnakej vzdialenosti sa nachádza aj mesto Lučenec.
Najbližšie mesto je Fiľakovo .
Obec je súčasťou Mikroregióna Medveš.
Leží uprostred Cerovej vrchoviny na širokom chrbte horného toku Gortvy.
Nadmorská výška v strede obce je 295 m. n. m., v chotári 268-475 m. n. m..
Prevažne odlesnený chotár na pahorkatine často rozčlenenej výmoľmi tvoria podkladové
treťohorné horniny a pieskovce. V západnej časti je zalesnený roztrúsenými bučinami
s dubom a agátinami.

Celková rozloha obce : .......................................................................... 534 ha
Poľnohospodárska pôda : ......................................................................................... 359 ha
Orná pôda : ........................................................................................................ 144 ha
Trvalé kultúry : ...................................................................................................
9 ha
Trvalý trávny porast : .......................................................................................... 206 ha

Nepoľnohospodárska pôda : ......................................................................................... 175 ha
Lesná plocha : .................................................................................................... 123 ha
Vodná plocha : ..................................................................................................... 20 ha
Zastavaná plocha : ................................................................................................ 15 ha
Ostatná plocha : .....................................................................................................17 ha

Susedné obce: Nová Bašta, Studená, Tachty.
Demografické údaje
Počet obyvateľov k 01.01.2020 : ........................................................................................ 218
Muži :.................................................................................................................................... 90
Ženy :..................................................................................................................................... 128
Počet prihlásených : .............................................................................................................. 7
Počet narodených : ................................................................................................................ 1
Počet odhlásených : .......................................... ..................................................................... 0
Počet zomrelých : ................................................................................................................. 5
Počet obyvateľov k 31.12.2020 : ......................................................................................... 221
Muži : .................................................................................................................................... 91
Ženy : .................................................................................................................................... 130
Národnostné zloženie obyvateľov : 87,50 % maďarskej národnosti
12,50 % slovenskej národnosti
Priemerný vek obyvateľstva : 48,76
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu prevažne katolíci.

Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 5,43 %

Hospodárstvo
V obci Večelkov sa nachádzajú len malé prevádzky živnostníkov :
zmiešaný tovar,
poľnohospodárska výroba – LUNA HUBA, VEGAL s. r. o. .

Zdravotníctvo
V našej obci sa nenachádza žiadne zdravotne zariadenie. Naši občania navštevujú zdravotne
zariadenia v Novej Bašte, v Hajnáčke, prípadne vyššiu zdravotnú starostlivosť v okresnom
meste Rimavská Sobota.

Výchova a vzdelávanie
V obci sa nenachádza materská ani základná škola.

Sociálne zabezpečenie
Na sociálnom úseku obec zabezpečuje pre dôchodcov možnosť donášky obedov
do domácnosti, výber predpísaných liekov.

Prostredníctvom ÚPSVaR zabezpečuje pre nezamestnaných poberajúcich sociálne dávky,
aktivačné práce.

Pamiatky
Busta básnika Sándora Petőfiho – tvorba rodáka obce akademického sochára Július Mag

Symboly obce
Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce.
Erb obce má túto podobu: v striebornom štíte zlatý medveď v striebornej zbroji, kráčajúci
pred zvýšeným zeleným návrším s tromi zelenými stromami – ihličnatým medzi dvomi
prirodzenými listnatými.

Vlajka obce pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, bielej, zelenej,
bielej, zelenej, žltej, zelenej, žltej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi
cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC VEČELKOV.
Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní
pečiatok s obecnými symbolmi.

Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec. Kultúrne podujatia obce a jej
obyvateľov sa realizujú v miestnom kultúrnom dome.
Pravidelne sa usporadúva : Spomienka výročie 15. marca 1848/1849, Deň detí,
Úcta k starším, Mikuláš, Vianočné posedenie s občanmi .

V roku 2020 sú kultúrne akcie obmedzené z dôvodu šíriacej sa pandémie COVID-19.

Základné orgány obce
1. Starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo

Obecný úrad
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje
organizačné a administratívne práce. Prácu a činností obecného úradu organizuje a riadi
starosta obce.
V komunálnych voľbách, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 bol zvolený za starostu obce
Tibor Kovács. Je starostom obce druhé volebné obdobie. Starostu volia obyvatelia obce
v priamych voľbách na štyri roky. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce
je starosta. Jeho funkcia je verejná. Funkčné obdobie sa začína zložením sľubu. Je
štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych 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, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým
osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom
obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách v počte 5.
Poslanci obecného zastupiteľstva :
Judita Molnárová – zástupca starostu obce,
Oto Berta,
Július Bozó,
Robert Deák,
Peter Jakab.
Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo a schvaľovalo na svojich zasadnutiach základné otázky
zo života obce ako aj ich občanov.
Zasadnutia sa konali v dňoch : 23.02.2020, 29.05.2020, 20.08.2020, 08.10.2020, 14.12.2020.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva boli verejné.
Zamestnanci obecného úradu :
Mária Jakabová - hlavná kontrolórka obce
Zuzana Dóšová - samostatná referentka
Zuzana Véghová - pomocná administratívna pracovníčka
Agneša Fehérová - terénna sociálna a zdravotná pracovníčka
Gejza Horváth
- údržbár
Tomáš Horváth
- pomocný pracovník údržby
Samospráva obce
Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej
majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnou pôsobnosť upravuje osobitný zákon.
Obec pri výkone samosprávy najmä vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením
s hnuteľným majetkom obce, zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu. Ďalej

obec vykonáva správu a údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného
cintorína, kultúrnych zariadení. Zabezpečuje verejnoprospešné služby medzi ktoré patrí
nakladanie s komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej
zelene a podobne.

Financovanie obce
Obec financuje svoje potreby hlavne z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu
a ďalších zdrojov.

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
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 2019 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2018
uznesením č.114.
1. zmena rozpočtu schválené 19.07.2019 uznesením číslo 35.
2. zmena rozpočtu schválené 15.12.2019 uznesením číslo 49.

Rozpočet obce k 31.12.2020

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

295 358,02

295 358,02

295 785,25

100,14

99 238,00
196 120,02
0,00

93 595,58
196 372,22
5 390,22

93 974,52
196 420,51
5 390,22

100,40
100,02
100,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

295 358,02

295 358,02

288 274,32

97,60

95 736,00
3 502,00
196 120,02

89 645,68
9 592,32
196 120,02

83 311,98
8 842,32
196 120,02

92,93
92,18
100,00

Rozpočtové
hospodárenie obce

0,00

0,00

7 510,93

I. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV k 31.12. 2020
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
295 358,02

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

295 758,25

100,14

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

93 974,52

100,40

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

64 542,28

101,56

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
93 595,58
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
64 181,26

v tom :
1) Výnos dane z príjmov FO
z rozpočtovanej 56.342,00 € boli k 31.12.2020 poukázané obci prostriedky vo výške
56.341,98 €, čo predstavuje plnenie 100,00 %
2) Daň z nehnuteľnosti
z rozpočtovaných 5.006,26 € bol skutočný príjem vo výške 5.367,57 €, plnenie 107,22 %
z toho :
daň z pozemkov : z rozpočtovaných 3.230,26 € skutočný príjem 3.592,44 € plnenie 111,21 %
daň zo stavieb : z rozpočtovaných 1.776,00 € skutočný príjem 1.775,13 € plnenie 99,95 %
3) Daň za psa
Z rozpočtovaných 215,00 € bol skutočný príjem 215,00 €, plnenie 100,00 %
4) Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 40,00 € bol skutočný príjem 38,50 €, plnenie 96,25 %
5) Daň za komunálne odpady
Z rozpočtovaných 2.578,00 € bol skutočný príjem 2.579,23 €, plnenie 100,05 %

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
4 062,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

4 081,22

100,47

1) Príjmy z prenájmu
Z rozpočtovaných 3.071,00 € bol skutočný príjem 3.071,00 €, plnenie 100,00 %
z toho :
príjmy z prenajatých pozemkov z rozpočtovaných 3.039,00 € skutočný príjem 3.039,00 €
plnenie 100 %
príjmy z prenajatých budov, priestorov, z rozpočtovaných 32,00 € skutočný príjem 32,00
€, plnenie 100,00 %.
2) Ostatné príjmy
Z rozpočtovaných 991,00 € skutočný príjem 1.010,22 €, plnenie 101,94 %
z toho :
Ostatné poplatky : - príjmy administratívne, správne poplatky
z rozpočtovaných 200,00 € skutočný príjem 221,39 € plnenie 110,70 %
Poplatky a platby za predaj výrobkov :
z rozpočtovaných 514,00 € skutočný príjem 512,30 € plnenie 99,67 %
Príjmy z dobropisov :
z rozpočtovaných 277,00 € skutočný príjem 276,53 € plnenie 99,83 %
c) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 25.352,32 € bol skutočný príjem vo výške 25.351,02 €
čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Ministerstvo životného prostredia
Ministerstvo vnútra, sekcia verejnej správy
Ministerstvo vnútra, sekcia verejnej správy
Ministerstvo vnútra, sekcia verejnej správy
Ministerstvo dopravy

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR
21,76
75,57
18,00
1 037,80
9,89

starostlivosť o životné prostredie
vedenie registra obyvateľov
register adries
voľby do NR SR

Účel

Ministerstvo vnútra, sekcia verejnej správy
Štatistický úrad SR
ÚPSVaR Rimavská Sobota
Banskobystrický samosprávny kraj

563,00
1 168,00
21 135,00
1 322,00

celoplošné testovanie COVID-19
SODB 2021
aktivačná činnosť
vybavenie kultúrneho domu

špeciálny stavebný úrad pre miestne
komunikácie a účelovémkomunikácie

Hlavným zdrojom bežných príjmov rozpočtu Obce Večelkov v roku 2020 boli daňové príjmy,
ktoré tvoria 68,68 % celkových bežných príjmov v sume 64.542,28 €.
Jedná sa hlavne o výnos na daniach z príjmov fyzických osôb, ktorá je najväčším zdrojom
príjmu Obce Večelkov v sume 56.341,98 € a je určená na prefinancovanie základných
funkcií samosprávy.
Výnos dane z príjmov predstavuje stabilný príjem do rozpočtu obce a v roku 2020
predstavoval na jedného obyvateľa obce v priemere čiastku 254,9411 €
(obec do
31.12.2020 eviduje 221 obyvateľov).

Súčasťou daňových príjmov sú príjmy z miestnych daní a poplatkov za daň za TKO.
Miestne dane a poplatky podľa druhov : daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň za psa, daň
za ubytovanie, daň za zber, prepravu komunálneho odpadu ktoré tvoria 8.200,30 € celkových
bežných príjmov, t. j. 8,73 % .
Podstatnú časť nedaňových príjmov tvoria príjmy za administratívne poplatky a iné poplatky
a platby, poplatky za predaj služieb, príjmy z prenájmu, osvedčovania listín, overovanie
podpisov, hlásenie miestnym rozhlasom, príjmy z dobropisov, ktoré tvoria 4.081,22 €
celkových bežných príjmov, t. j. 4,343 %.
Obec v roku 2020 prijala transfery zo štátneho rozpočtu , ktoré boli účelovo určené na
financovanie prenesených kompetencií v oblasti stavebného úradu, registra obyvateľstva,
cestnej dopravy, životného prostredia v celkovej sume 125,22 €, na zabezpečenie volieb
1.037,80 €, na zabezpečenie celoplošného testovania COVID-19 ( ktoré sa realizovalo v obci
dňa 31.10.2020) 563,00 €.
Na podporu zamestnania dlhodobo nezamestnaných občanov obec prijala transfer zo štátneho
rozpočtu 21.135,00 v tom : dohoda č. 19/31/52A/180 :
12,90 €
dohoda č. 19/31/52A/307 :
44,50 €
dohoda č. 20/31/50J/1
: 5 635,44 €
dohoda č. 20/31/054/30
: 13 758,86 €
dohoda č. 20/31/54X/13 : 1 683,30 €
Na zabezpečenie sčítanie domov a bytov obec prijala transfer v sume 1.168,00 €.
Dotácia na vybavenie kultúrneho domu od Banskobystrického samosprávneho kraja bola
vyčerpaná na nákup jedálenských stolov vo výške 1.322,00 € .

2. Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
196 120,02

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

196 372,22

100,02

Nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 spolufinancovaný
fondom EPFRV :
Projekt „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu „ vo výške 107 939,99 € a
Projekt „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a realizácia OZE „ vo výške
88.228,32 €
Projekt bol realizovaný v roku 2019 a predfinancovaný z krátkodobého bankového úveru
zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky vo výške 196.120,02 €.
Príjem z predaja pozemkov : 252,20 €

3. Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
5 390,22

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

5 390,22

100,00

Na pokrytie kapitálových výdavkov do rozpočtu obce boli zapojené prostriedky
z predchádzajúcich rokov vo výške 2.281,22 € schválené uznesením č.73, zo dňa 25.08.2020.
V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív
na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku
2020 vo výške 3.109,00 € schválené uznesením č.80, zo dňa 08.10.2020.

II. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV K 31.12. 2020
Rozbor čerpania výdavkov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený
obecným zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie, rozbor čerpania
výdavkov sa vykoná na kategórie ...)
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
295 358,02

Skutočnosť k 31.12.2020
288 274,32

% čerpania
97,60

Čerpanie výdavkov podľa funkčného členenia k 31.12.2020
Schválený Upravený Skutočnosť
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
80.789,00
74.285,08 70.735,34
01.6.0. Všeobecné verejné služby
810,00
1.038,71
1.037,80
01.7.0. Transakcie verejného dlhu
660,00
788,79
788,79
02.2.0 Civilná ochrana
0,00
688,88
688,88
03.2.0. Ochrana pred požiarmi
400,00
335,00
135,00
04.5.1. Cestná doprava
410,00
4.231,71
3.081,60
05.1.0. Nakladanie s odpadmi
3.848,00
4.469,91
4.469,91
05.6.0. Ochrana životného prostredia
23,00
23,00
21,76
06.2.0. Rozvoj obcí
1.000,00
806,39
398,29
06.4.0. Verejné osvetlenie
4.262,00
4.118,32
4.118,32
08.2.0 Kultúrne služby
199.720,02 201.188,01 201.188,01
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 2.500,00
2.448,22
948,22
10.2.0. Staroba
936,00
936,00
662,40
Celkom:
295.358,02 295.358,02 288.274,32

%
95,22
99,91
100,00
100,00
40,30
72,82
100,00
94,61
49,39
100,00
100,00
38,73
70,77
97,60

Výdavky rozpočtu ekonomickej klasifikácie :
Schválený Upravený Skutočnosť
%
___________________________________________________________________________
610 Tar. plat, os.pl., zákl.pl, funkčný plat
47.170,00
44.643,97 44.643,97 100,00
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do.... 17.053,40
16.276,37 16.268,45 99,95
630 Tovary a služby
30.369,60
27.171,20 20.945,42 77,07
640 Bežné transfery
723,00
843,35
743,35 88,14
650 Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úvermi 420,00
710,79
710,79 100,00
710 Kapitálové výdavky
3.502,00
9.592,32
8.842,32 92,18
820 Finančné operácie
196.120,02 196.120,02 196.120,02 100,00
Celkom:
295.358,02 295.358,02 288.274,32 97,60
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
89 645,68

Skutočnosť k 31.12.2020
83 311,98

% čerpania
92,93

Obec zabezpečuje samosprávne funkcie vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení, ako aj
prenesený výkon štátnej správy. Bežné výdavky zahŕňali výdavky na zabezpečenie
originálnych kompetencií samosprávy ako aj výdavky spojené so zabezpečením prenesených
činností samosprávy.
Ekonomická klasifikácia 610
Rozpočtovaný v € Skutočnosť v €
%
- zahŕňal mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ
44.643,97
44.643,97 100,00
Ekonomická klasifikácia 620 zahŕňal :
- výdavky zamestnávateľa na poistné do :
Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo výške
poistné do ZP Union, Dôvera vo výške
poistné na starobné poistenie vo výške
poistné na nemocenské poistenie vo výške
poistné na úrazové poistenie vo výške
na invalidné poistenie vo výške
na poistenie v nezamestnanosti vo výške
na poistenie do rezervného fondu vo výške

2.252,74
2.396,88
6.571,10
625,72
374,61
1.386,09
439,64
2.229,59

2.252,53
99,99
2.396,88 100,00
6.567,96 99,95
625,02 99,89
374,59 99,89
1.384,48 99,88
439,01
99,86
2.227,98
99,93

Ekonomická klasifikácia 630 zahŕňal :
výdavky na cestovné náhrady
výdavky na energie
výdavky na poštové služby
výdavky na komunikačnú infraštruktúru
výdavky na telekomunikačné služby
výdavky na interiérový vybavenie
výdavky na nákup prev. strojov, prístrojov
výdavky na nákup všeobecného materiálu
výdavky na nákup knihy, noviny ..........
výdavky na nákup prac. odevy, prac. pomôcky
výdavky na nákup palív

820,54
2.004,17
154,01
38,40
459,00
1.481,60
902,96
2.003,68
420,36
26,80
369,85

820,54
2.004,17
154,01
38,40
459,00
1.481,60
702,96
2.000,62
420,36
26,80
369,85

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
77,85
99,85
100,00
100,00
100,00

reprezentačné výdavky
prepravné a nájom dopravných prostriedkov
údržba výpočtovej techniky
údržba prev. strojov
údržba budov, objektov, strojov
školenia, semináre, porady, súťaže
štúdie , expertízy, posudky
všeobecné služby
špeciálne služby
poplatky a odvody
stravovanie (členov volebnej komisie)
poistné
povinný prídel do sociálneho fondu
odmeny a príspevky členov OZ, členov OVK, z dohôd

1.243,53
261,30
684,05
31,60
5.191,73
39,00
96,00
4.476,30
1.867,00
1.238,94
304,40
412,20
319,00
2.324,78

1.243,53 100,00
261,30 100,00
684,05 100,00
31,60 100,00
250,00
4,82
39,00 100,00
0,00
0,00
4.466,91
99,86
1.867,00 100,00
1.061,34
85,67
104,40
34,30
412,20
100,00
0,00
0,00
2.042,78
87,87

Ekonomická klasifikácia 640 zahŕňal výdavky na :
členské príspevky
nemocenské dávky

743,35
100,00

743,35
0,00

100,00
0,00

Ekonomická klasifikácia 650 zahŕňal výdavky na :
splácanie úrokov

710,79

710,79

100,00

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
9 592,32

Skutočnosť k 31.12.2020
8 842,32

% čerpania
92,18

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 9 592,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 8 842,32 EUR, čo predstavuje 92,18 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) prípravné projektové dokumentácie
Z rozpočtovaných 6 090,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 5 340,00 €,
čo predstavuje 87,68 % čerpanie,
projektová dokumentácia na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 3 020,00 €,
projektová dokumentácia na rekonštrukciu vykurovanie kultúrneho domu obce vo výške 2 320,00

€
b) modernizácia verejného osvetlenia
Z rozpočtovaných 3 502,32 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 3 502,32 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie.

Kapitálové výdavky boli financované
z finančných príjmov z predošlých rokov vo výške ............................................... 2.281,22 €
z návratných finančných príjmov od Ministerstva financií vo výške ........................ 3.109,00 €
z bežných a kapitálových príjmov vo výške ........................................................... 3.452,10 €

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
196 120,02

Skutočnosť k 31.12.2020
196 120,02

% čerpania
100,00

Krátkodobý bankový úver bol zaplatený z príjmov z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
vo výške 196.120,02 €

III. Hospodárenie obce k 31.12.2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
93 974,52
83 311,98
+ 10 662,54

Kapitálové výdavky spolu

196 420,51
8 842,32
+187 578,19

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

+198 240,73

Kapitálové príjmy spolu

Vylúčenie z prebytku - Sociálny fond
Vylúčenie z prebytku - zostatok dotácie ÚPSVaR

2 034,09
1 219,82

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

194 986,82

Príjmové finančné operácie

5 390,22
196 120,02

Výdavkové finančné operácie

Rozdiel finančných operácií

-190 729,80

PRÍJMY SPOLU

295 785,25
288 274,32
7 510,93
2 034,09
1 219,82

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku- Sociálny fond
Vylúčenie z prebytku- Zostatok dotácie ÚPSVaR

Upravené hospodárenie obce

4 257,02

Na základe uvedených skutočností tvorba rezervného fondu za rok 2020 v sume 4.257,02 Eur.

IV. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
488353,26
474409,32
472266,50
452885,28
0,00
413276,50
58990,00
15892,71

0,00
393895,28
58990,00
21329,99

0,00
0,00
0,00
807,00
15085,71
0,00
0,00
194,05

0,00
0,00
0,00
831,64
20498,35
0,00
0,00
194,05

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
488353,26
474409,32
203742,35
199298,12
0,00
0,00
203742,35
210851,70

0,00
0,00
199298,12
14726,12

420,00
0,00
9406,20
4905,48
196120,02
73759,21

420,00
1219,82
5244,36
4732,94
3109,00
260385,08

4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5. Tvorba a použitie ostatných fondov
Ostatný fond
O použití ostatného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Ostatný fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky
- z prebytku rozpočtu z uplynulých
rozpočtových rokov
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
- z finančných operácií
Úbytky
- použitie peňažného fondu :
na krytie schodku kapitálového rozpočtu
uznesenie č.73 zo dňa 25.08.2020
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
0,00
2281,22
0,00
0,00
2281,22

0,00
0,00

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z. n. p..
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- ostatné prírastky

Suma v EUR
1603,09
407,71
23,29

Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

0,00
0,00
0,00
0,00
2034,09

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020
Modernizácia priestorov obecného úradu.
Výmena stolov v kultúrnom dome.
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Večelkov aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov
plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak
ako je to stanovené v zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov
štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú
mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej
obyvateľov.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Asfaltovanie miestnych komunikácií.
Modernizácia priestorov kultúrneho domu.
Oprava a rekonštrukcia budovy Materskej školy.
Vybudovanie detského ihriska.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo
potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
Vypracovala, dňa 04.05.2021 Zuzana Dóšová
Vyvesený dňa 05.05.2021
Schválený dňa :16.7.2021, Uznesenie OZ č 105.

Tibor Kovács
starosta obce

