Obec Poráč
053 23 Poráč 61

Záverečný účet
obce Poráč
2020

Obecný úrad Poráč

Návrh zverejnený: 07. jún 2021

Obec Poráč v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovala
tento záverečný účet za rok 2020.
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7. Hodnotenie plnenia programov obce.
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1. Údaje o plnení rozpočtu
Bežný rozpočet
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Kapitálový rozpočet
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Finančné operácie

Rekapitulácia
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Výsledok hospodárenia:
Prebytok rozpočtu obce za r. 2020 je vykázaný podľa ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. vo výške
18.685,86 EUR. Výsledok rozpočtového hospodárenia po zohľadnení finančných operácií je
vyčíslený vo výške 2.506,86 EUR.
Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo
štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, ktoré sa na
účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú:
- Základná škola s materskou školou – prostriedky ÚPSVaR 5.644,92 EUR.
Zostatky na účtoch a fondy
Zostatky k 31.12.2020:
na bankových účtoch:
v tom: rezervný fond:
sociálny fond:
v pokladnici:

33.669,67 EUR,
10.636,26 EUR,
207,08 EUR,
919,37 EUR.

Účtovný výsledok hospodárenia k 31.12.2020:

73.093,37 EUR.

Výsledok hospodárenia obce za r. 2020 podľa metodiky ESA 2010:
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2. Bilancia aktív a pasív

Strana aktív
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. výp. dlh.
Poskytnuté návratné fin. výp. krát.
Časové rozlíšenie

Strana pasív
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

Obec v EUR

Základná škola

konečný zostatok

s materskou školou v EUR

k 31.12.2020

konečný zostatok k 31.12.2020

3 378 160,50
3 330 225,11

30 086,72
0,00

5 258,00
3 166 849,13
158 117,98
46 885,03

0,00
0,00
0,00
30 086,72

1 577,41
0,00
0,00
7 818,65
34 801,04
0,00
2 687,93
1 050,36

422,48
0,00
0,00
0,00
29 664,24
0,00
0,00
0,00

Obec v EUR

Základná škola

konečný zostatok

s materskou školou v EUR

k 31.12.2020

konečný zostatok k 31.12.2020

3 378 160,50
1 787 518,52

30 086,72
0,00

0,00
0,00
1 787 518,52
114 600,76

0,00
0,00
0,00
30 086,72

0,00
5 644,92
207,08
24 927,76
83 821,00
1 530 013,70

0,00
0,00
2 346,66
27 740,06
0,00
0,00

Majetkové účasti obce
Obec Poráč je:
•
akcionárom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a na účte cenných papierov sú akcie v
celkovej hodnote 151.147,26 EUR,
•
100 % vlastníkom Služby Obce Poráč s. r. o. so základným imaním 6.638,78 EUR.

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Vývoj dlhu a jeho stav k 31.12.2020:
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4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
Obec Poráč nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov
Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2011 o dotáciách, na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Dotovaný
subjekt

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
EUR

Tovarišstvo poráčskeho baníctva
Telovýchovná výchova Baník Poráč
Spolu

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov
EUR

1 200,00
4 000,00
5 200,00

1 200,00
4 000,00
5 200,00

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Poráč nie je držiteľom živnostenského listu a nevykonáva podnikateľskú činnosť.
Obec podniká vo vybraných oblastiach prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti Služby Obce
Poráč, s. r. o..
Výsledok hospodárenia k 31.12.2020 v EUR:
Výnosy
Náklady
Výsledok hospodárenie pred zdanením
Výsledok hospodárenie po zdanení

397.315
396.436
879
724

7. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec Poráč na základe Zásad rozpočtového hospodárenia obce Poráč nezostavuje viacročný
programový rozpočet.
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Záver
Obec Poráč finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným
alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu; zároveň usporiadala finančné vzťahy k štátnemu
rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku.

Poráč

07. jún 2021

Ing. Peter Volčko
starosta obce

8

