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Úvodné slovo starostky obce
Vážení spoluobčania,
Výročná správa obce Dolný Badín za rok 2020 poskytuje ucelený prehľad
činností obce, dosiahnuté výsledky a rovnako nové plány a zámery pre budúce
obdobie.
Rok nás postavil pred výzvy, ktoré sme neočakávali a ktoré boli pre nás
absolútne nové. Aj keď pandémia koronavírusu vo svete začala už v roku 2019, nikto
z nás nečakal ako nás zasiahne aj v nasledujúcom roku. Ešte vo februári naša obec
stihla zorganizovať tradičnú fašiangovú zábavu, pri ktorej sa občania našej obce ale
i susedných obcí zabávali do skorých ranných hodín. Mesiac marec nám už však
priniesol radu obmedzení, ktoré mali zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Bohužiaľ
obmedzenia trvajú dodnes. Vírus zasiahol celé územie SR. Mnohé činnosti sa museli
presunúť do online priestoru – práca homeoffice, kultúrny život, dištančné vzdelávanie
žiakov a študentov, online nakupovanie... Veríme však, že v roku 2021 aj pomocou
očkovania sa náš život vráti ako tak do normálu. Odložíme rúška, respirátory, budeme
sa môcť stretnúť s priateľmi, nielen doma ale aj na verejných miestach, reštauráciách,
na kúpaliskách, v kostoloch..., nakúpime si v obchodoch všetko potrebné a hlavne,
aby sme sa nemuseli už báť, že vírus nám vezme zdravie alebo našich blízkych.
Obec Dolný Badín v roku 2020 hospodárila v súlade so schváleným rozpočtom.
Rozpočet obce bol zostavený tak, aby bol zabezpečený chod obce, plnenie zákonných
povinností obce, ale aj potreby a záujmy občanov. S príchodom novej situácie sa
mnohé plánované aktivity museli odložiť alebo zmeniť.
Obec od marca 2020 neorganizovala žiadne kultúrne alebo spoločenské
podujatie za účasti občanov. Na Deň Detí sme namiesto spoločného výletu deťom
rozdali balíček cukroviniek, dôchodcom namiesto tradičného októbrového posedenia
sme rozdali pozornosti priamo do domácností, rovnako aj sv. Mikuláš nechal svoje
darčeky deťom len pred dverami.
Z hľadiska investičných zámerov obce hodnotíme rok 2020 ako úspešný. Na jar
sa nám podarilo zrekonštruovať strechu a obvodový plášť budovy domu smútku. Na
tento účel nám prispelo určitou čiastkou aj MF SR. Ďalej sme z vlastných zdrojov
opravili strechu na sklade lešenia, vymenili podlahovú gumu na chodbe našej
základnej školy, pristavili sme prístrešok k budove kultúrneho domu. S finančnou
podporou BBSK sme zrekonštruovali prístrešok (zastávku) v obci. Obci bol schválený
nenávratný finančný príspevok z Úradu vlády SR na projekt Wifi pre Teba a čaká sa
na jeho realizáciu. Z prijatej dotácie z DHZ SR sa nám podarilo zakúpiť vybavenie pre
členov DHZO Dolný Badín. Do sály KD sa zakúpil pingpongový stôl.
Obec sa v roku 2020 podieľala aj na zabezpečovaní Volieb do NRSR v našej
obci, konaných 29.2.2021 a štatistickom sčítaní domov a bytov, ktoré sa koná na
celom území SR v intervale každých desať rokov. Dňa 31.10.2020 sa v našej obci
konalo celoplošné testovanie občanov na prítomnosť koronavírusu.
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Obec má v zriaďovateľskej pôsobnosti aj Základnú školu Dolný Badín, v ktorej
sa však počet žiakov z roka na rok znižuje, čím je ohrozená aj budúcnosť zachovania
školy. Robíme všetko pre to, aby škola bola pre rodičov a deti atraktívna. Veríme, že
sa nám ju podarí zachovať čo najdlhšie.
Aby sme toto a mnoho ďalších vecí mohli zrealizovať patrí poďakovanie
všetkým, ktorí sa na tom podieľali – občanom, zamestnancom obce a školy, poslancom
obecného zastupiteľstva, podnikateľom a iným subjektom. Tiež sa chcem poďakovať
občanom obce, ktorí nás reprezentujú a občanom, ktorí sa podieľali a podieľajú na
skrášľovaní našej obce, na jej zveľaďovaní a prispievajú k skrášleniu životného
prostredia a dobrému menu obce.
Mgr. Mária Jaďuďová
starostka obce
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Identifikačné údaje obce

Názov:
Sídlo:
IČO:
Kód obce:
Okres:
Región:
Kraj:
Telefón:
E-mail:
Dátum zriadenia ÚJ:
Webová stránka:
Štatutárny orgán obce:

2

Obec Dolný Badín
Dolný Badín 16
962 51 Čabradský Vrbovok
00 648 451
518 310
Krupina
Hont
Banskobystrický
045/55 971 15
obecdolnybadin@zvnet.net
r. 1990 (Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
www.dolnybadin.sk
Mgr. Mária Jaďuďová, starostka obce

Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce:

Mgr. Mária Jaďuďová

Starosta obce je predstaviteľom obce, štatutárnym orgánom obce a najvyšším
výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkcia starostu
je verejná funkcia. Starosta vykonáva obecnú správu, zvoláva a vedie zasadnutia obecného
zastupiteľstva, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom a plní ďalšie úlohy vymedzené
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zástupca starostu obce:
Hlavný kontrolór obce:

Helena Kmeťová
Anna Matušovová

Obecné zastupiteľstvo:

Volebné obdobie 2018 – 2022 – poslanci:
Anna Korčoková
Miloš Kráľ
Helena Kmeťová
Štefan Rohoška
Emília Špániková

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje
o základných otázkach života obce Dolný Badín a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa
§ 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp.
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Komisie:
Komisie pri Obecnom zastupiteľstve na rok 2020 neboli zriadené, prípadné úlohy
prislúchajúce jednotlivým komisiám boli riešené na zasadnutia OZ.
Obecný úrad:
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva
a starostu. Zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce, je podateľňou a výpravovňou
písomností obce, zabezpečuje odborné podklady na rokovania OZ, vypracúva písomné
vyhotovenia rozhodnutí obce, vykonáva nariadenia, uznesenia OZ a rozhodnutia obce. Prácu
obecného úradu riadi starosta obce.
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Poslanie, vízia a ciele obce

Základnou úlohou a teda aj poslaním obce Dolný Badín pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Víziou obce Dolný Badín je ďalší rozvoj obce, jej modernizácia a neustále
skvalitňovanie služieb pre zlepšenie života v obci.
Základným dokumentom strategického plánovania obce Dolný Badín je „Program
rozvoja obce Dolný Badín na roky 2015-2022“, ktorý definuje základné ciele obce: rozvoj
ľudských zdrojov, racionálne využívanie prírodného potenciálu, dobudovanie a rozvoj
technickej infraštruktúry, dobudovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry, zabezpečenie
ekonomickej stability samosprávy.
Naplnenie rozvojovej vízie obce je podmienené dostatkom finančných prostriedkov, či
už z vlastných zdrojov alebo zo zdrojov štátneho rozpočtu či rozpočtu EÚ. Súčasťou zaistenia
finančných prostriedkov je hlavne spracovať kvalitne projekty, ktoré by boli úspešné pri
žiadostiach o poskytnutie finančných prostriedkov.
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Základná charakteristika obce

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky;
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.
Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s
vlastnými príjmami a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce.
Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Okrem originálnych kompetencii vykonáva
obec aj prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o
prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.
Originálne kompetencie vykonávajú samosprávy v zákonnom rámci a podľa vlastných
možností. Samotný výkon pôsobností podlieha len rozhodovacej právomoci samosprávneho
územného orgánu a regulácie vlastnými všeobecne záväznými nariadeniami. Prenesené
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kompetencie sú zodpovednosťou štátnej správy, ktorá výkon týchto kompetencií deleguje
územnej samospráve, v záujme vyššej efektivity výkonu prenesených kompetencií. Na výkon
týchto kompetencií štát poskytuje obciam dotácie, pretože obec z vlastných príjmov financuje
svoje potreby a nie potreby štátu.
Spoločná obecná úradovňa v Krupine v záujme kvalitného, odborného, racionálneho a
efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených kompetencií štátnej správy na obce v zmysle
zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v
znení neskorších predpisov zabezpečuje vykonávanie kompetencií na úseku územného
plánovania a stavebného poriadku, ochrany prírody a krajiny cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, štátnej vodnej správy, ochrany ovzdušia, ochrany pred povodňami. Taktiež
zabezpečuje výkon originálnych pôsobností obcí na úseku sociálnych vecí a zabezpečovania
procesu verejného obstarávania.
4.1

Geografické údaje

Územie obce Dolný Badín tvorí jedno katastrálne územie. Obec Dolný Badín sa
nachádza na juhu stredného Slovenska. Leží 12 km južne od okresného mesta Krupina.
Nachádza sa v kotline uzatvorenej od západu Štiavnickými a Krupinskými vrchmi, od severu
pohorím Javorie a od juhu sú to Cerovské a Čabradské hory. Katastrálne územie obce je
kompaktné s celkovou rozlohou 624 ha. Najvyšším bodom obce je vyvýšenina zvaná „Údolie“,
ktorá má 347 m. n. m. Cez obec preteká potok Badín, ktorý vteká do potoku Jalšovík. Po
východnej strane chotára preteká potok Vrbovok.
Obec Dolný Badín susedí so štyrmi katastrálnymi obcami a to: juhovýchodne s k. ú.
Čabradský Vrbovok, juhozápadne s k. ú. Selce, na severe s k. ú. Horný Badín a na
severovýchode s k. ú. Úňatín. Pri pohľade na širšie vzťahy, územie obce susedí s Nitrianskym
krajom na západe, Košickým krajom na východe, s Trenčianskym a Žilinským krajom na severe
a s Maďarskom na juhu.
Na území katastra takmer polovicou z rozlohy územia prevažuje orná pôda, ktorá sa
rozprestiera väčšinou na južnej a východnej strane, ale aj v centrálnej časti katastra. Lesné
plochy sa nachádzajú z väčšej časti v západnej časti územia katastra obce. Poloha, štruktúra
pôdneho fondu a podnebie predurčujú kataster na využitie v poľnohospodárstve.

Obrázok 1 Geografická poloha obce
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4.2

Demografické a ekonomické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2020:
Národnostná štruktúra :

251 (z toho 1 cudzinec na pobytovom preukaze)
250 obyvateľov - slovenská
1 obyvateľ – česká

Vývoj počtu obyvateľov:
Za posledných sedem rokov sa počet obyvateľov kolísavo udržuje okolo počtu 250-260.
V roku 2020 sa do obce narodili 2 deti (1 žena, 1 muž), zomrel 1 občan (1 žena). Na trvalý
pobyt sa prihlásili 7 občania (3 muži, 4 ženy) a odhlásili sa 6 občania (3 muži, 3 ženy). Oproti
predchádzajúcemu roku teda narástol počet obyvateľov o 2 ľudí.
Nezamestnanosť:
Na základe štatistík Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene sa miera
nezamestnanosti dlhodobo pohybuje okolo cca 5%.

4.3

Symboly obce

Erb obce spolu s pečaťou a vlajkou predstavujú trojicu základných symbolov obce,
ktorá bola schválená heraldickou komisiou MV SR. Štúdiu o erbe obce vypracoval PhDr.
Ladislav Vrteľ a erb navrhla akademická maliarka Dragica Vrteľová.

Obrázok 2 Symboly obce

Erb obce má
túto podobu:
v červenom štíte veľký strieborný, hrotom vpravo otočený lemeš, nad ním rovnako situované
menšie strieborné čerieslo, vľavo kolmo postavený strieborný hriadeľ.
Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej a červenej. Ukončená je
tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny vlajky.
Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom „OBEC DOLNÝ
BADÍN“.

4.4

História obce

Obec Dolný Badín spadá do územia bývalej Hontianskej stolice, ktorá bola rozlohou
pomerne veľká (až 2 600 km2) a nachádzalo sa v nej 180 obcí a miest. Po rozpade RakúskoUhorska časť Hontu s 19-imi obcami pripadla terajšiemu územiu Maďarska.
Najstaršie osídlenie Hontu siaha do staršej doby kamennej – paleolitu (600 000 – 500 000
rokov pred Kristom). Početnejšie sú záznamy osídlenia v mladšej dobe kamennej – neolite (3
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000 – 2 400 rokov pred Kristom). Asi v tomto období začalo osídľovanie nášho kraja. Osídlenie
je doložené starou lineárnou keramikou. Archeológia potvrdzuje, že v Dolnom Badíne (aj v
Cerove a Trpíne) sa našli stopy po človeku.
Prvá písomná zmienka o obci Dolný Badín je z roku 1135 na listine, ktorú vydal vo Vacove
kráľ Belo II. (vládol v rokoch 1131-1141) a začínala nasledovne „ V známosť uvádzame
všetkým v Kristu veriacim ako žijúcim tak ich potomkom, že župan Lampert so svojou
manželkou Žofiou a synom Mikulášom na veľkú vďaku a za spásu svojich duší založili kláštor
v obci Bzovík (Bozouk) a to v dobe panovania kráľa Štefana II. A v dobe, keď bol
ostrihomským arcibiskupom vysokoctený Falicianus“. V listine sa tiež spomína, že spolu s
inými obcami aj Obec Dolný Badín bola darovaná ako poddanská obec panstvu Bzovík, ktoré
založil Lampert z rodu Hunt-Poznanovcov ako sídlo cisterciátskeho opátstva, ktoré sa stalo
postupne najväčším panstvom v Hontianskej župe. Listina sa v pôvodine nezachovala. Do
dnešných dní sa zachoval len opis tejto listiny, ktorý vyhotovil Konvent v Beňadiku nad
Hronom dňa 13.1.1566. Táto listina je uložená v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti
pod číslom D 1-5775/1.
Ako vlastníctvo čabradského panstva sa obec spomína v roku 1276. V 14. storočí bolo
čabradské panstvo rozsiahle a patrili do neho viaceré okolité obce.
V roku 1391 sa obec Dolný Badín spomína ako Bagyon, potom dostáva v maďarčine nový
názov ako AlsöBagyon, pretože v chotári vzniká nová osada – Horný Badín. V roku 1530
prevzalo obec opäť bzovícke panstvo a tomuto obec patrila až do zániku panstva v roku 1925.
V roku 1848 po revolúcii sa Bzovík stal sídlom okresu. V bzovíckom kláštore mali sídlo
hlavnoslužovský úrad, okresný súd, obvodný notár a pozemková kniha. V roku 1885 bol okres
Bzovík zrušený a sídlo bolo presťahované do Krupiny až do roku 1960, kedy bol okres Krupina
zrušený, obec bola začlenená do okresu Zvolen a do Stredoslovenského kraja. V roku 1996
vznikol opäť okres Krupina a obec je jeho súčasťou.
Vývoj Slovenska ovplyvňovali významné udalosti a naša obec bola toho súčasťou. Život
v obci zasiahli obidve svetové vojny, hospodárska kríza i socializmus.

4.5

Pamiatky obce

Sakrálnou pamiatkou obce je jednoloďový
Rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela.
Pravdepodobne v 13. storočí bola v obci postavená
väčšia kaplnka v gotickom slohu. V roku 1781 bola kaplnka
rozšírená a prestavaná do barokového slohu. S prístavbou,
predĺžením kostola sa začalo v roku v roku 1932. V roku
1959 bola posledná prestavba s prístavbou veže.
Vnútornú časť kostola tvorí jedna loď na priečelí s
oltárom, na ktorom vyniká obraz sv. Michala s anjelmi Obrázok 3 Rímskokatolícky kostol sv.
Michala
v boji proti satanovi. Po bokoch obrazu sa nachádzajú sochy
sv. Petra a sv. Pavla. Na bočných stenách kostola sú sochy Panny Márie, Sv. Terézie, Ježiša
a sv. Antona. Na chóre sa nachádza organ. V roku 2017 sa interiér kostola nanovo vymaľoval.
V roku 2018 sa začala obnova oltára a ďalších prvkov. Správcom a farárom farnosti je vdp.
Egid Matuševský.
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4.6

Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci
poskytuje Základná škola Dolný Badín 1.-4. ročník,
Dolný Badín 28, ktorú má obec v zriaďovateľskej
pôsobnosti. Základnú školu v školskom roku 2019/2020
navštevovalo 20 žiakov a v šk. roku 2020/2021 15 detí
z obce a vytvoreného školského obvodu (Horný Badín,
Selce, Čabradský Vrbovok, Drienovo). Riaditeľom
školy je Mgr. Jozef Marunčiak a súčasťou ZŠ je školské
zariadenie – školský klub detí. Telefón ZŠ: 045/55 971
15.
Obrázok 4 Budova ZŠ Dolný Badín
Najbližšia materská škola je v susednej obci
Čabradský Vrbovok. Vyššie ročníky ZŠ deti z obce navštevujú v obci Bzovík alebo v Krupine.
Väčšina stredoškolákov navštevuje stredné školy v Krupine, vo Zvolene, Banskej Bystrici
a v Banskej Štiavnici. Vysoké školy si študenti vyberajú podľa zamerania kdekoľvek na
Slovensku.

4.7

Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie

V obci sa nenachádza zdravotnícke zariadenie, obyvatelia obce využívajú služby
zdravotníckych zariadení prevažne v blízko susediacom meste Krupina a obciach Bzovík a
Hontianske Nemce.
V okrese sú 3 domovy dôchodcov a domov sociálnych služieb – dva v Krupine a jeden
v Teranoch. V súčasnosti v obci väčšina občanov v dôchodkovom veku žije v spoločných
domácnostiach v rodinných domoch so svojimi príbuznými. Ostatní majú možnosť využiť
opatrovateľské služby, k čomu bola zriadená Spoločná obecná úradovňa so sídlom v Krupine,
ktorá zabezpečuje pracovníkov na vykonávanie opatrovateľskej služby.

4.8

Kultúra a šport

Spoločenský a kultúrny život v obci
zabezpečuje
obecný
úrad
v spolupráci
s aktívnymi občanmi. Obecná knižnica bola
v roku 2012 zlúčená so školskou knižnicou
a celý knižný fond prenesený do základnej
školy. V obci sa združuje ZO Jednota
dôchodcov Slovenska. V obci je kultúrny dom,
v ktorom sa organizujú rôzne kultúrne akcie.
V roku 2020 sa konala tradičná fašiangová
zábava. Vzhľadom na prijaté opatrenia na
zabránenie šírenia koronavírusu boli ostatné
spoločenské podujatia zrušené. Na Deň detí, na
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Obrázok 5 Fašiangová zábava

sv. Mikuláša a v októbri mesiac úcty k starším boli len deťom a dôchodcom roznosené darčeky
priamo do domácností. Aj adventný veniec sa posvätil za minimálnej účasti občanov.
Oblasť športu v našej obci reprezentovala Telovýchovná jednota TJ Čabrad-Dolný
Badín založená v roku 1976, ktorá reprezentovala aj našu obec v futbalovej súťaži. Pre
nedostatok finančných prostriedkov svoju činnosť začiatkom roka 2017 ukončila. V roku 2018
sa ich aktivita opäť obnovila so zameraním na stolný tenis. Na tento účel bol zakúpený aj
pingpongový stôl do sály KD a poskytnutá dotácie z rozpočtu obce. Pre zdravý životný štýl a
vypĺňanie voľnočasových aktivít nielen detí bolo v roku 2005 vybudované multifunkčné ihrisko
s antukovým povrchom, kde sa usporadúvali rôzne súťaže v tenise, nohejbale a volejbale. V
zimnom období sa na ihrisku vytvárala umelá ľadová plocha. V rokoch 2012 a 2013 obec
usporiadala oblastnú súťaž v ľadovom hokeji. V roku 2014 bolo ihrisko zrekonštruované
pokládkou umelej trávy. V zimnom období sa v minulosti v interiéroch obecných budov
usporadúvali turnaje v stolnom tenise ako aj regionálny mariášový turnaj.
Ľudové tradície z obce pomáha zachovávať aj FSK Badínčanka, ktorá vznikla
v osemdesiatych rokoch minulého storočia.

4.9

Hospodárstvo

V obci na väčšine prenajatých pozemkoch hospodári firma Slovseed spol. s r.o. Zvolen,
1 súkromný podnikateľ a dvaja samostatne hospodáriaci roľníci. V obci sa nachádzajú dve
predajne rozličného tovaru – predajňa COOP Jednota Krupina a súkromná predajňa Mária
Bartíková. Vznikom voľných živností sa niektorí obyvatelia začali venovať podnikateľským
aktivitám v rôznych oblastiach: autolakovňa, autodoprava, pestovateľská pálenica (prevádzka
v obci), maliarstvo, stavebná činnosť, farma s chovom koní, farma s chovom včiel, videoslužba,
elektroinštalačné služby, stolárstvo... .

4.10 Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo
Obec Dolný Badín sa uznesením č. 2.c) / 2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v
Dolnom Badíne konaného dňa 17.3.2015 stala členom občianskeho združenia Miestna akčná
skupina Hontiansko – Novohradské partnerstvo (ďalej len „MAS“), ktoré vzniklo za účelom
integrovaného – sociálno – ekonomického, environmentálneho, kultúrneho a duchovného
rozvoja územia pokrývajúceho katastrami členských obcí prostredníctvom prípravy a
implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia. Je založené na spolupráci verejnej
správy, podnikateľským a nepodnikateľských subjektoch a občanov pôsobiacich alebo
sídliacich na partnerskom území s cieľom identifikovať a realizovať stratégiu rozvoja územia.
Sídlo združenia je v Bzovík 299. MAS vyvíja svoju aktivitu na území obcí: Bzovík, Cerovo,
Čabradský Vrbovok, Čekovce, Dolné Mladonice, Dolný Badín, Drienovo, Horné Mladonice,
Horný Badín, Jalšovík, Kozí Vrbovok, Lackov, Litava, Selce, Senohrad, Trpín, Uňatín,
Zemiansky Vrbovok, Dačov Lom, Dolné Plachtince, Horné Plachtince, Modrý Kameň,
Príbelce, Stredné Plachtince, Sucháň.
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Podľa stanov MAS Hontiansko – Novohradské partnerstvo sú ich hlavnými cieľmi:
Spoločne sa podieľať na rozvoji územia a v tomto navzájom spolupracovať,
Vypracovať a implementovať integrovanú stratégiu všestranného rozvoja územia,
Zvýšiť celkovú atraktivitu územia pre návštevníkov, obyvateľov i podnikateľov,
Zefektívniť činnosť samospráv a koordináciu ich činností v oblasti rozvojových aktivít,
Zlepšiť ekonomické a sociálne pomery obyvateľov žijúcich na záujmovom území MAS
podporou malého a stredného podnikania a zvýšením množstva pracovných miest
v oblasti,
Vytvoriť a zlepšiť podmienky pre vidiecky turizmus a agroturistiku s využitím
vnútorného potenciálu územia,
Zabezpečiť koordináciu aktivít členov Združenia za účelom celkového trvalo
udržateľného rozvoja územia,
Podporiť činnosť občianskych iniciatív a aktivít na území MAS
Zabezpečiť presadzovanie zámerov, ktoré svojím rozsahom a významom presahujú
možnosti jednotlivých členov vrátane zabezpečenia príslušných finančných zdrojov
Podporiť využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie
Podporiť malých a stredných podnikateľov,
Vytvárať, koordinovať a podporiť hraničnú a cezhraničnú spoluprácu
Rozvíjať kultúrny a spoločenský život v území,
Podporiť športové aktivity a udalosti
Podporiť a zlepšiť príležitosti pre marginalizované skupiny obyvateľstva
Propagovať a prezentovať územie.

Obec Dolný Badín môže čerpať finančné prostriedky na svoje rozvojové projekty
v rámci výziev vyhlasovaných prostredníctvom MAS. Ide o metódu LEADER,
prostredníctvom ktorej si predstavitelia dotknutého mikroregiónu určia vlastné rozvojové
priority (stratégiu) a po schválení riadiacim orgánom si sami realizujú výber projektov. Tento
prístup je uskutočňovaný prostredníctvom Integrovaných stratégii miestneho rozvoja (ISMR),
resp. stratégií CLLD (miestny rozvoj vedený komunitou), ktoré ú vypracované vzhľadom na
miestne potreby a možnosti a zahrňujú inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu,
vytváranie sietí a prípadne spoluprácu. Predkladateľom a nositeľom ISMR je územne príslušné
verejnosúkromné partnerstvo, ktoré po jej schválení príslušným riadiacim orgánom (MPRV
SR) nadobudne štatút Miestnej akčnej skupiny, po nadobudnutí ktorého sa môže MAS
uchádzať prostredníctvom ISMR o finančné zdroje na vyhlasovanie výziev z operačných
programov Program rozvoja vidieka 2014-2020 a z Integrovaného regionálneho operačného
programu (IROP) 2014 – 2020.
V roku 2017 bol MAS Hontiansko – Novohradské partnerstvo zo strany štátu pridelený
štatút MAS – ky.
V roku 2019 sa podarilo podať projekt na rekonštrukciu cesty v extraviláne obce.
V roku 2020 stále neprebehlo hodnotenie a schválenie projektu.
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Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Dolný Badín v roku 2020 bol
rozpočet obce na rok 2020 zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený
ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako
schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 7
j/2019.
Rozpočet obce na rok 2020 bol zmenený 4-krát v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
- prvá zmena schválená dňa 11.2.2020 uznesením č.1 s)/2020
- druhá zmena schválená dňa 6.5.2020 uznesením č. 2 p)/2020
- tretia zmena schválená dňa 10.8.2020 uznesením č. 4 m)/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 10.12.2020 uznesením č. 6 f)/2020.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 2020
Názov položky
príjmy bežného rozpočtu
výdavky bežného rozpočtu
prebytok bežného rozpočtu
príjmy kapitálového rozpočtu
výdavky kapitálového rozpočtu
schodok kapitálového rozpočtu
finančné operácie príjmové
finančné operácie výdavkové
rozdiel finančných operácií
CELKOVÝ STAV ROZPOČTU:

Schválený Upravený Skutočnosť
rozpočet
rozpočet
12/2020
154 136,00 164 113,00 161 595,08
144 542,00 159 765,00 142 803,49
9 594,00
4 348,00
18 791,59
160,00
0,00
0,00
54 954,00 33 700,00
33 563,34
-54 794,00 -33 700,00 -33 563,34
45 200,00 34 448,00
34 333,68
0,00
0,00
0,00
45 200,00 34 448,00
34 333,68
0,00
5 096,00
19 561,93

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Bežné príjmy – 100 Daňové príjmy
Daňové príjmy sú opakujúcimi sa a nenávratnými bežnými príjmami obce a tvoria
podstatnú zložku rozpočtu.
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Významnými a najdôležitejšími vlastnými príjmami obce sú podiely na daniach
v správe štátu (výnos dane z príjmov poukazovaný územnej samospráve, tzv. podielová daň).
Výnos dane je stanovený zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Ďalšími dôležitými príjmami rozpočtu obce sú výnosy miestnych daní a miestneho
poplatku podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. Ide o daň z nehnuteľností, daň za psa
a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Ročné sadzby uvedených daní boli
stanovené na základe všeobecne záväzného nariadenia obce Dolný Badín o miestnych daniach
a poplatkoch pre rok 2020.
Schválený
rozpočet
v€
84 398,00

Upravený
rozpočet
v€
85 007,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
v€
84 885,59

% plnenia (zo
Schv.R)
100,57

% plnenia (z
Upr.R)
99,86

z toho:
a) EK 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Výnos dane z príjmov poukázaný obci Dolný Badín pre rok 2020 bol prijatý vo výške
71 207,91 €, čo oproti minulému roku predstavuje pokles o 3 281,74 €.
b) EK 121... Daň z nehnuteľností
Skutočný príjem z vydaných rozhodnutí na daň z nehnuteľností bol v sume 9 000,31 €.
Výška daní je určená sadzbami vo VZN č. 4/2019 o miestnych daniach na území obce Dolný
Badín na rok 2020. Obec za rok 2020, ako aj po minulé roky, neeviduje významný počet
pohľadávok z daňových príjmov obce (jeden daňovník).

121 001 Daň z pozemkov
121 002 Daň zo stavieb
121 003 Daň z bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome

Schválený
rozpočet
5 800,00
1 388,00

Upravený
rozpočet
5 800,00
3 168,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
5 718,54
3 157,27

% plnenia (z
Upr.R)
98,60
99,61

112,00

125,00

124,50

99,60

c) EK 133... Dane za špecifické služby
Výška dane za psa je vydaná VZN č. 4/2019 o miestnych daniach na území obce Dolný
Badín na rok 2020 a výška poplatku za KO VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobný stavebný odpad na území obce Dolný Badín na rok 2020. Obec neeviduje za
uvedené druhy platieb neuhradené pohľadávky.
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133 001 Daň za psa
133 013 Daň za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Schválený
rozpočet
164,00

Upravený
rozpočet
240,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
240,00

% plnenia (z
Upr.R)
100,00

3 800,00

4 440,00

4 437,37

99,94

Bežné príjmy – 200 Nedaňové príjmy
Medzi vlastné nedaňové príjmy patria najmä príjmy z podnikania a vlastníctva majetku,
príjmy z činnosti obce, t.j. administratívne poplatky, poplatky a platby za tovary a služby,
pokuty, penále a iné sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou a výnosy
z finančných prostriedkov obce.
V porovnaní z predchádzajúcim rokom 2019 bol pokles v tejto kategórii príjmov
o 1 281,21 Eur.
Schválený
rozpočet
v€
8 522,00

Upravený
rozpočet
v€
8 582,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
v€
8 395,78

% plnenia (zo
Schv.R)

% plnenia (z
Upr.R)

98,52

97,83

a) EK 212... Príjmy z vlastníctva
Majetok obce Dolný Badín bol v roku 2020 dôležitým príjmom do rozpočtu obce.
Z rozpočtovaných príjmov vo výške 7 362,00 € bol skutočný príjem 7 137,69 €.
Ide o príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov kultúrneho domu, domu
smútku, ďalej z prenájmu zariadení a ostatného hnuteľného majetku (chladiaci box, lešenie,
stoly, riady...).

212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov
212 003 Príjmy z prenajatých budov,
priestorov a objektov
212 004 Príjmy z prenajatých strojov,
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Schválený
rozpočet
4 832,00

Upravený
rozpočet
4 833,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
4 831,16

% plnenia (z
Upr.R)
99,96

2 080,00

2 190,00

2 185,57

99,80

450,00

150,00

120,96

80,64

b) EK 221 004 Administratívne poplatky – ostatné poplatky
Zo schváleného rozpočtu 300 € bol skutočný príjem 329 €.
Tieto príjmy sú tvorené poplatkami vyberanými za overenie podpisov, fotokópií a správne
poplatky podľa osobitného zákona (napr. za ohlásenie drobnej stavby, potvrdenie o trvalom
pobyte, za zaevidovanie SHR, tiež príjem adm. poplatkov v SOcÚ v KA, napr. za stavebné
konania).
c) EK 223... Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
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Patria sem prijaté poplatky a platby za tovary a služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy
a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami.
Tieto príjmy sú v našej obci tvorené prijatými platbami za vyhlásenie v miestnom rozhlase,
z predaja nadbytočného materiálu (napr. kukanádoby, starý a nepotrebný inventár), čistenie
okolo predajne Coop Jednota, ďalej príspevkami prijatých od rodičov za školský klub detí
(družina).
Schválený
rozpočet
223 001 Poplatky a platby za predaj
výrobkov, tovarov a služieb
223 002 Poplatky za školy a školské
zariadenia
223 004 Za prebytočný hnuteľný majetok

Upravený
rozpočet

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia (z
Upr.R)

500,00

500,00

446,00

89,20

330,00

330,00

238,00

72,12

30,00

140,00

140,00

100,00

d) EK 292 Iné nedaňové príjmy – ostatné
V podmienkach obce ide o príjmy, ktoré patria medzi rozpočtované položky, ale pri návrhu
rozpočtu ich často nie je možné predvídať. Patria sem napr. preplatky po vyúčtovaní elektrickej
energie, vratky – preplatky z odvodov do poisťovní po ročnom zúčtovaní atď.

292 012 Z dobropisov (energie)

Schválený
rozpočet
0,00

Upravený
rozpočet
110,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
105,09

% plnenia (z
Upr.R)
95,53

Bežné príjmy – 300 Granty a transfery
Ide o cudzie, získané príjmy obce, z ktorých k najdôležitejším príjmom patria bežné
granty a transfery, t.j. dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie
zo štátnych fondov, ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom
rozpočte, účelové dotácie z rozpočtu VÚC alebo z rozpočtu inej obce, prostriedky z EÚ atď.
Kompetenčný zákon stanovuje prenesenie výkonu pôsobnosti úloh štátnej správy
z ministerstiev, z krajských úradov a z okresných úradov na obce a na vyššie územné celky. To
znamená, že kde kompetenčný zákon zveril úlohy obciam a samosprávnym krajom nejde
o výkon samosprávnych úloh orgánov samospráv, ale o prenesený výkon štátnej správy.
V týchto oblastiach obce vykonávajú úlohy štátnych orgánov a majú zákonný nárok na čerpanie
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na výkon predmetných úloh.
EK 312... Transfery v rámci verejnej správy
Schválený
rozpočet
312 001 Zo štátneho rozpočtu okrem
transferu na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy a spolufinancovanie
programov EÚ

8 216,00

16

Upravený
rozpočet
13 579,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
11 369,94

% plnenia (z
Upr.R)
83,73

312 008 Z rozpočtu vyššieho územného
celku
312 011 Od ost. subjektov VS (Územná
organizácia DPO SR Krupina)
312 012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu
nákladov preneseného výkonu štátnej správy
(Základná škola Dolný Badín)

0,00

900,00

900,00

100,00

0,00

180,00

178,77

99,32

53 000,00

55 865,00

55 865,00

100,00

Obec Dolný Badín prijala v roku 2020 nasledovné bežné transfery (dotácie):
Zdroj
MV SR

111

Suma €
1 105,83

OÚ BB-odbor školstva

111

51 352,00

OÚ BB-odbor školstva

111

500,00

OÚ BB-odbor školstva

111

4 013,00

111
111
111
111
111
111
111
11H
1AC1
1AC2
111
11H

621,00
102,10
499,00
2 976,00
49,80
394,96
250,00
900,00
246,75
43,53
1 655,20
178,77

DPO SR

111

1 400,00

ŠÚ SR

111

1 128,00

MV SR

111

499,31

MV SR

111

398,46

OÚ BB-odbor školstva
MV SR
OÚ BB-odbor školstva
ÚPSVaR Zvolen
ÚPSVaR Zvolen
OÚ BB-odbor školstva
OÚ BB –odbor školstva
VÚC - BBSK
ÚPSVaR spolufin.ESF
ÚPSVaR spolufin.ŠR
ÚPSVaR ŠR
Územná org. DPO SR Krupina

Spolu

Účel
Voľby do NRSR 2020
Normatívne fin. prostriedky ZŠ - prenesený výkon
štátnej správy
Normatívne fin. prostriedky ZŠ - prenesený výkon
štátnej správy – účel technické vybavenie na
dištančné vzdelávanie
Normatívne fin. prostriedky ZŠ - prenesený výkon
štátnej správy – účel opatrenia COVID ZŠ
Dotácia na dopravné žiakov ZŠ
REGOB – hlásenie pobytu občanov a register adries
Dotácia na vzdelávacie poukazy ZŠ
Dotácia na obedy žiakom ZŠ
Dotácia na šk. pomôcky (hmotná núdza) ZŠ
Učebnice ZŠ
Dotácia pre žiakov zo SZP ZŠ
BBSK – obnova prístrešku
Projekty z ÚPSVaR (materiál, prac. pomôcky)
Projekty z ÚPSVaR (materiál, prac. pomôcky)
Projekty z ÚPSVaR (mzdy)
Požiarna ochrana
Zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO
Dolný Badín – kategória C
Sčítanie domov a bytov
Opatrenia COVID (materiál, ochr. pomôcky,
dezinfekcia)
Testovanie
COVID
(materiálno-personálne
zabezpečenie)

68 313,71

Uvedené transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy – 230 Kapitálové príjmy
Medzi kapitálové príjmy sa zahŕňajú príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného
majetku, ktorý spĺňa kritéria hmotného a nehmotného majetku, ktorý sa obstaráva
z kapitálových výdavkov.
Obec Dolný Badín v roku 2020 neprijala finančné prostriedky na kapitálové
výdavky, iba čerpala prenesenú dotáciu z roku 2019 na projekt rekonštrukcie domu smútku
v obci z MF SR v sume 8 000 Eur.
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Príjmové finančné operácie
- 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
- 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
Patria sem príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami; v obciach
sú to najčastejšie príjmy zo splátok úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
prevody prostriedkov nevyčerpaných z minulých rokov a z peňažných fondov obce. Obec
v roku 2020 zapojila do rozpočtu zostatok dotácií z predchádzajúcich rokov a z RF obce
previedla kapitálové prostriedky na rekonštrukciu strechy a fasády domu smútku.
V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc zo ŠR ako kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku dopadu vplyvov pandémie
koronavírusu. Obec ju začne splácať v roku 2024.
Schválený
rozpočet
453 Zostatok prostriedkov
z predchádzajúcich rokov (dopravné 19,84
€, stravné ZŠ 499,20 €, dotácia na
kapitálové výdavky dom smútku 8000,00 €)
454 001 Prevod prostriedkov z rezervného
fondu obce
514 002 Ostatné úvery, pôžičky a návratné
finančné výpomoci

Upravený
rozpočet

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia (z
Upr.R)

200,00

8 520,00

8 519,04

99,99

45 000,00

22 000,00

21 886,64

99,48

0,00

3 928,00

3 928,00

100,00

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Bežný výdavky – 600
Ide o výdavky obce, ktoré slúžia na zabezpečenie činnosti miestnej samosprávy vo
všetkých jej oblastiach, najmä na výkon samosprávnych pôsobností obce. Ide napr. o výdavky
na činnosť orgánov obce, na mzdy, poistné, tovary, služby, zriaďovanie a prevádzku zariadení
obce, výdavky na spoločenskú činnosť obce spojenú s kultúrnou, športovou a inou činnosťou,
výdavky na cesty, dopravu, požiarnu ochranu, cintorín, na tvorbu a ochranu životného
prostredia atď.
Ďalšou skupinou bežných výdavkov sú výdavky na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, výdavky vzniknuté zo spolupráce s inou
obcou alebo vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami, na zabezpečenie úloh
vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti
a výdavky (úroky) z prijatých úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí.
Obec Dolný Badín vo výdavkovej časti rozpočtu neuplatňovala programovú štruktúru
rozpočtu na základe ustanovenia § 4 ods.5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
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01.1.1 Výdavky verejnej správy – obce
Ide najmä o výdavky obce na mzdy, odmeny poslancov, cestovné náhrady, elektrina,
voda, internet, telefón, web, výpočtová technika, softvér, kancelárske potreby (aj na REGOB),
stravovanie, účasť na snemoch, členské príspevky a ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti
OcÚ Dolný Badín a SOcÚ Krupina.
Zdroj
111 – prostriedky štátneho rozpočtu
41 – vlastné prostriedky
1AC1 a 1AC2 – prostriedky EÚ a spolufin. ŠR
SÚČET

Schválený
rozpočet
104,00
46 418,00
0,00
46 522,00

Upravený
rozpočet
728,00
49 985,00
107,00
50 820,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
102,10
49 487,70
106,42
49 696,22

% plnenia
(z Upr.R)
7,13
99,01
99,46
97,79

z toho:
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – 28 594,72 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní – 10 056,90 €
630 Tovary a služby – 10 036,58 €
z toho: 631 Cestovné náhrady – 537,13 €
632 Energie, voda, komunikácie – 1 801,19 €
633 Materiál – 924,91 €
635 Rutinná a štandardná údržba – 400,00 €
637 Služby – 6 373,35 €
640 Bežné transfery – 824,81 €
z toho: 641 Transfery v rámci verejnej správy – 615,90 €
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – 392,12 €
01.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby
Patria sem výdavky na vykonanie preneseného výkonu štátnej správy pri príprave,
priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní
domov a bytov
Zdroj
111 – prostriedky ŠR

Schválený
rozpočet
0,00

Upravený
rozpočet
1 117,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
1 111,82

z toho:
620 Poistné a príspevok do poisťovní – 287,26 €
630 Tovary a služby – 824,56 €
z toho: 633 Materiál – 2,56
637 Služby – 822,00 €

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované – voľby, referendum
Ide o výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu na voľby do NRSR 2020.
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% plnenia (z
Upr.R)
99,54

Zdroj
111 – prostriedky štátneho rozpočtu

Schválený
rozpočet
848,00

Upravený
rozpočet
1 206,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
1 105,83

% plnenia (z
Upr.R)
91,69

z toho:
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – 28,05 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní – 10,29 €
630 Tovary a služby – 1 067,49 €
z toho: 631 Cestovné náhrady – 36,90 €
632 Energie, voda, komunikácie – 66,21 €
633 Materiál – 83,74 €
634 Dopravné – 23,66 €
635 Rutinná a štandardná údržba – 32,72 €
637 Služby – 824,26 €

03.2.0 Ochrana pred požiarmi
Ide o výdavky na činnosť DHZO Dolný Badín.
Zdroj
41 – vlastné prostriedky
111 – prostriedky dotácie z DPO SR
11H – od ost. subjektov VS
SÚČET

Schválený
rozpočet
967,00
0,00
0,00
967,00

Upravený
rozpočet
1 594,00
1 400,00
179,00
3 373,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
654,84
1 400,00
178,77
2 233,61

% plnenia (z
Upr.R)
41,08
100,00
99,87
66,22

z toho:
630 Tovary a služby – 2 233,61 €
z toho: 633 Materiál – 2 053,61€
637 Služby – 180,00 €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
Ide o výdavky na náklady na projekty ÚPSVaR, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka
služba v obci – pomoc v nezamestnanosti – mzda + odvody poistného, ďalej pracovné pomôcky
pre pracovníkov vykonávajúcich verejnoprospešné služby a poistné (úrazové poistenie).

Zdroj
41 – vlastné prostriedky
1AC1 – prostriedky ESF
1AC2 – spolufinancovanie zo ŠR
111 - ŠR
SÚČET

Schválený
rozpočet
147,00
297,00
113,00
0,00
557,00
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Upravený
rozpočet
1 605,00
347,00
113,00
2 663,00
4 728,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
1 495,60
156,29
27,57
1 655,20
3 334,66

% plnenia (z
Upr.R)
93,18
45,04
24,40
62,16
70,53

z toho:
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – 2 320,77 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní – 738,69 €
630 Tovary a služby – 275,20 €
z toho: 633 Materiál – 231,78 €
637 Služby – 43,42 €

04.5.1 Cestná doprava
Ide o výdavky na prevádzku a údržbu miestnych ciest a chodníkov – vyhŕňanie snehu,
oprava dlažby, služby verejného obstarávania na projekt...
Zdroj
41 – vlastné prostriedky
20 – štátne finančné aktíva – návratná
finančná výpomoc
SÚČET

Schválený
rozpočet
2 860,00

Upravený
rozpočet
1 655,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
337,80

% plnenia (z
Upr.R)
20,41

0,00

2 160,00

2 160,00

100,00

2 860,00

3 825,00

2 497,80

65,30

z toho:
620 Poistné a príspevok do poisťovní – 1,60 €
630 Tovary a služby – 2 496,20 €
z toho: 633 – Materiál – 48,20 €
635 Rutinná a štandardná údržba – 2 160,00 €
637 Služby – 288,00 €
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
Ide o výdavky na úhradu faktúr za odvoz komunálneho a ostatného odpadu z obce a na
nákup plastových vriec, kukanádob a prac. pomôcok na manipuláciu s odpadmi.
Zdroj
41 – vlastné prostriedky

Schválený
rozpočet
4 100,00

Upravený
rozpočet
4 910,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
4 641,92

% plnenia (z
Upr.R)
94,54

z toho:
630 Tovary a služby – 4 641,92 €
z toho: 637 Služby – 4 641,92 €
06.2.0 Rozvoj obcí (verejné priestranstvo)
Ide o výdavky na údržbu verejných priestranstiev v obci – na nákup materiálu, benzínu
na kosenie zelene, servis kosačiek, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce (kosenie,
upratovanie) atď.
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Zdroj
41 – vlastné prostriedky
11H – zdroje BBSK
SÚČET

Schválený
rozpočet
4 825,00
0,00
4 825,00

Upravený
rozpočet
6 094,00
900,00
7 393,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
3 744,89
900,00
5 043,89

% plnenia (z
Upr.R)
61,45
100,00
68,23

z toho:
620 Poistné a príspevok do poisťovní – 6,15 €
630 Tovary a služby – 5 037,74 €
z toho: 632 Energie, voda, komunikácie – 1,44 €
633 Materiál – 2 613,17 €
635 Rutinná a štandardná údržba – 1 651,13 €
637 Služby – 772,00 €
06.4.0 Verejné osvetlenie
Ide o výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia v obci – spotreba
elektrickej energie, výmena žiaroviek, opravy.
Zdroj
41 – vlastné prostriedky
20 – štátne finančné aktíva – návratná fin.
výpomoc
SÚČET

Schválený
rozpočet
5 700,00

Upravený
rozpočet
2 070,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
1 111,25

% plnenia (z
Upr.R)
53,68

0,00

1 150,00

1 148,25

99,85

5 700,00

3 220,00

2 259,50

70,17

z toho:
630 Tovary a služby – 2 259,50 €
z toho: 632 Energie, voda, komunikácie – 1 100,00 €
633 - Materiál – 311,13 €
635 Rutinná a štandardná údržba – 848,37 €

07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
Ide o výdavky vynaložené na zabezpečenie opatrení proti šíreniu koronavírusu
(materiál, ochranné pomôcky, dezinfekcia) a na zabezpečovania testovania v obci
antigénovými testami (materiálne a personálne zabezpečenie).
Zdroj
41 – vlastné prostriedky
111 – zdroje ŠR
SÚČET

Schválený
rozpočet
0,00
0,00
0,00

z toho:
630 Tovary a služby – 1 219,96 €
z toho: 633 Materiál – 707,66 €
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Upravený
rozpočet
331,00
900,00
1 231,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
322,19
897,77
1 219,96

% plnenia (z
Upr.R)
97,34
99,75
99,10

637 Služby – 512,30 €

08.1.0 Rekreačné a športové služby
Ide o výdavky na organizovanie rekreačných a športových podujatí, sponzorské TJ
Čabrad Badín.
Zdroj
41 – vlastné prostriedky

Schválený
rozpočet
1 280,00

Upravený
rozpočet
1 730,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
658,54

% plnenia (z
Upr.R)
38,06

z toho:
630 Tovary a služby – 499,00 €
z toho: 633 Materiál – 499,00 €
641 Transfery v rámci VS – 90,24 €
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – 69,30 €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov
Ide o výdavky na prevádzku a údržbu kultúrneho domu – nákup materiálu, elektrická
energia, voda, údržba, prac. dohody. Ďalej o výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí –
napr. Fašiangy, Mikuláš, posvätenie adventného venca, zájazdy na koncerty, divadlo....
Zdroj
41 – vlastné prostriedky

Schválený
rozpočet
5 750,00

Upravený
rozpočet
2 750,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
1 551,67

% plnenia (z
Upr.R)
56,42

z toho:
630 Tovary a služby – 1 551,67 €
z toho: 632 Energie, voda, komunikácie – 705,96 €
633 Materiál – 372,22 €
635 Rutinná a štandardná údržba – 17,70 €
637 Služby – 455,79 €
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby
Ide o výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu – 2020 výmena batérie.

Zdroj
41 – vlastné prostriedky
20 – štátne finančná aktíva – návratná
finančná výpomoc
SÚČET

Schválený
rozpočet
200,00

Upravený
rozpočet
400,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
65,21

% plnenia (z
Upr.R)
16,30

0,00

221,00

220,75

99,89

200,00

621,00

285,96

46,05

23

z toho:
630 Tovary a služby – 285,96 €
z toho: 635 Rutinná a štandardná údržba – 285,96 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
Ide o výdavky na prevádzku a údržbu oplotenia cintorína, domu smútku a zariadenia
domu smútku – elektrická energia, voda, materiál, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce,
dotácia RKC farnosť Dolný Badín.
Zdroj
41 – vlastné prostriedky

Schválený
rozpočet
3 933,00

Upravený
rozpočet
4 414,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
1 993,60

% plnenia (z
Upr.R)
45,17

z toho:
620 Poistné a príspevok do poisťovní – 110,09 €
630 Tovary a služby – 1 183,51 €
z toho: 632 Energie, voda, komunikácie – 114,65 €
633 Materiál – 380,86 €
637 Služby – 688,00 €
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – 700,00 €

09.5.0. Nedefinovateľné vzdelávanie – zariadenia záujmového vzdelávania
Patria sem výdavky na prevádzkovanie a činnosť školského klubu detí (družina) v ZŠ
Dolný Badín – mzdy, odvody a energie. Ďalej sem patria výdavky na školenia zamestnancov,
účasť na snemoch a prostriedky poskytnuté formou dotácie CVČ Domček Krupina.
Zdroj
41 – vlastné prostriedky

Schválený
rozpočet
5 706,00

Upravený
rozpočet
5 742,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
3 969,39

% plnenia (z
Upr.R)
69,13

z toho:
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – 2 841,45 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní – 934,49 €
630 Tovary a služby – 142,05 €
z toho: 637 Služby – 142,05 €
641 Transfery – 51,40 €
09.1.2.1 Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
Ide o výdavky na prevádzku ZŠ Dolný Badín, ktorá je financovaná prostriedkami
štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy. Patria sem výdavky
na mzdy, odvody, odchodné, stravovanie, energie, vykurovanie, voda, materiál, školské
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a učebné pomôcky, údržba, opravy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, dopravné
žiakov, výdavky SZP...
Zdroj
111 – prostriedky štátneho rozpočtu
41 – vlastné zdroje
131J – prostriedky zo ŠR z r. 2019
SÚČET

Schválený
rozpočet
55 004,00
0,00
20,00
55 204,00

Upravený
rozpočet
57 520,00
1 045,00
20,00
58 585,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
56 363,14
1 044,50
19,84
57 427,48

% plnenia (z
Upr.R)
97,99
99,95
99,20
98,02

z toho:
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – 35 064,76 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní – 12 552,96 €
630 Tovary a služby – 7 305,70 €
z toho: 632 Energie, voda, komunikácie – 808,87 €
633 Materiál – 1 754,60 €
635 Rutinná a štandardná údržba – 483,40 €
637 Služby – 4 258,83 €
642 Transfery jednotlivcovi a neziskovým právnickými osobám – 2 504,06 €

10.2.0 Staroba
Ide o výdavky na aktivity pre dôchodcov, zájazdy, októbrové posedenie, dary
jubilantom, sponzorské poskytované Jednote dôchodcov v obci...
Zdroj
41 – vlastné zdroje

Schválený
rozpočet
1 240,00

Upravený
rozpočet
1 020,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
693,04

% plnenia (z
Upr.R)
67,95

z toho:
630 Tovary a služby – 593,04 €
z toho: 633 Materiál – 593,04 €
642 Transfery jednotlivcovi a neziskovým právnickými osobám – 100,00 €

10.4.0 Rodina a deti
Ide o výdavky na obedy pre deti v ZŠ zo zdrojov ŠR.
Zdroj
111 – prostriedky štátneho rozpočtu
131J – zostatok prostriedkov z roku 2019
SÚČET

Schválený
rozpočet
4 800,00
0,00
4 800,00

z toho:
630 Tovary a služby – 3 028,80 €
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Upravený
rozpočet
2 530,00
500,00
3 030,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
2 529,60
499,20
3 028,80

% plnenia (z
Upr.R)
99,98
99,84
99,96

z toho: 637 Služby – 3 028,80 €
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Ide o výdavky na školské pomôcky a obedy pre deti v hmotnej núdzi navštevujúce ZŠ
Dolný Badín zo zdrojov ŠR.
Zdroj
111 – prostriedky štátneho rozpočtu

Schválený
rozpočet
50,00

Upravený
rozpočet
50,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
49,80

% plnenia (z
Upr.R)
99,60

z toho:
630 Tovary a služby – 49,80 €
z toho: 633 Materiál – 49,80 €
Kapitálové výdavky – 700
Kapitálové výdavky slúžia na financovanie investičných potrieb obce, predovšetkým na
rozvojové programy obce schválené v koncepcii jej rozvoja.
Z kapitálového rozpočtu sa uhrádzajú investičné zámery obce vyjadrené zmluvnými
vzťahmi na konkrétne investičné akcie, príp. na nákup kapitálových aktív, ďalej investičné
záväzky obce, výdavky spojené so zhodnocovaním majetku obce, výdavky vyplývajúce
z medzinárodnej spolupráce obce...
Obec vo svojom rozpočte pri schvaľovaní počítala so sumou 54 954 € na rekonštrukciu
miestnej komunikácie, domu smútku, pričom boli rozpočtované aj prostriedky rezervného
fondu.
V skutočnosti boli vykázané kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy a fasády
domu smútku v celkovej sume 30 486,64 € t.j. v zložení 8000 € (zdroje ŠR) + 600 € (zdroje
obce) + 21 886,64 € (prostriedky RF). Okrem toho bol v sume 577 € pristavený prístrešok
k budove KD a zrekonštruovala sa strecha na sklade lešenia v sume 2 499,70 €.
.
Zdroj
46 – iné zdroje (prostriedky rezervného fondu)
41 – vlastné zdroje

Schválený
rozpočet
41 513,00
5 441,00

Upravený
rozpočet
22 000,00
3 700,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
21 886,64
3 676,70

% plnenia (z
Upr.R)
99,48
99,37

Výdavkové finančné operácie - 800
Patria sem výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami, t. j.
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci a splácanie istín.
Obec Dolný Badín v tejto časti rozpočtu nevykázala žiadne transakcie, nakoľko
v súčasnosti nespláca žiadny úver.

26

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

161 595,08
142 803,49
18 791,59
0,00
33 563,34
- 33 563,34
-14 771,75
- 1 729,40
- 16 501,15
34 333,68

Výdavkové finančné operácie

0,00

34 333,68
195 928,76
176 366,83
19 561,93
- 1 729,40
17 832,53

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

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 nevyčerpané prostriedky zo
ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, a to
na dopravné žiakov ZŠ v sume 20,44 €, obedy pre deti v ZŠ v sume 446,40 €, prostriedky na
opatrenia proti šíreniu COVID v ZŠ v sume 1 246,38 € a prostriedky na sčítanie domov a bytov
v sume 16,18 €.
Takto upravený prebytok hospodárenia za rok 2020 vo výške 17 832,53 € navrhujeme
použiť nasledovne: - v roku 2021 previesť na účet rezervného fondu v 100% výške.
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5.1

Rozpočet na roky 2021 -2023

V nasledujúcej tabuľke je uvedené čerpanie rozpočtu v k 31.12.2020 a schválený
rozpočet obce na roky 2021 – 2023 (v Eurách).

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy celkom
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky celkom

6
6.1

Skutočnosť
k 31.12.2020
161 595,08
0,00
34 333,68
195 928,76
142 803,49
33 563,34
0,00
176 366,83

Rozpočet na
rok 2021
145 918
0
35 000
180 918
145 918
35 000
0
180 918

Rozpočet na
rok 2022
141 658
0
10 000
151 658
140 028
11 630
0
151 658

Rozpočet na
rok 2023
141 658
0
10 000
151 658
140 028
11 630
0
151 658

Informácie o vývoji obce z účtovného hľadiska
Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2020

AKTÍVA

v Eurách
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

KZ k
31.12.2019 v
EUR

KZ k
31.12.2020 v
EUR

487 596,63
413 702,10
369 468,10
44 234,00
73 624,69
--804,02
72 820,67
289,84

488 212,18
425 441,93
381 207,93
44 234,00
61 838,40
988,38
60 850,02
931,85
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Predpoklad
na rok 2021
467 380,00
450 149,00
405 915,00
44 234,00
17 000,00
2 000,00
15 000,00
231,00

Predpoklad
na rok 2022
467 380,00
450 149,00
405 915,00
44 234,00
17 000,00
2 000,00
15 000,00
231,00

PASÍVA

v Eurách
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

KZ k
31.12.2019
v EUR
487 596,63
390 932,45
0,00
390 932,45
17 964,01
660,00
8 519,04
805,39
7 979,58
78 700,17

KZ k
Predpoklad Predpoklad
31.12.2020 v
na rok 2021 na rok 2022
EUR
467 380,00
467 380,00
488 212,18
367 296,85
367 008,44
392 651,90
0,00
0,00
0,00
367 296,85
367 008,44
392 651,90
6 320,00
6 320,00
15 070,92
660,00
120,00
120,00
1 713,22
200,00
200,00
130,31
6 000,00
6 000,00
8 639,39
3 928,00
93 763,15
94 051,56
80 489,36

Pohľadávky
Účet
314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky
315 – Ostatné pohľadávky
318 1 – Pohľadávky z nedaňových príjmov – komun.odpad
318 2 – Pohľadávky z nedaňových príjmov – ŠKD
318 3 – Pohľadávky z nedaňových príjmov - prenájom zariad.
318 4 – Pohľadávky z nedaňových príjmov – nájom byty,budovy
318 5 – Pohľadávky z nedaňových príjmov – nájom pozemky
318 6 - Pohľadávky z nedaňových príjmov – ostatné služby
319 1 – Pohľadávky z daňových príjmov – daň z nehnuteľn.
319 2 – Pohľadávky z daňových príjmov – daň za psa
378 – Iné pohľadávky
396 – Spojovací účet pri združení (SOcÚ)
SPOLU:
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v Eurách
Stav
Stav
k 31.12.2019
k 31.12.2020
0,00
0,00
105,09
287,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 951,75
25,20
0,00
0,00
0,00
0,00
456,90
676,00
2 513,74
988,38

Záväzky
Položka

Účet

Krátkodobé (323)
Dlhodobé (451,459)
Zúčtovanie medzi subj.VS (35x) Účet 357
Dlhodobé záväzky
472 Záväzky zo sociálneho fondu
321 Dodávatelia
331 Zamestnanci
Krátkodobé záväzky
336 Zúčt. s org. SP a ZP
342 Ostatné priame dane
Rezervy

6.2

v Eurách
Stav
Stav
k 31.12.2019 k 31.12.2020
660,00
660,00
0,00
0,00
8 519,04
1 713,22
805,39
130,31
505,75
353,70
4 246,61
4 726,21
2 673,69
2 919,82
553,53
639,66

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu

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 2019
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu (rekonštrukcia DS)
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
42 559,13
17 102,24
21 886,64
37 774,73

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde
v z.n.p a kolektívna zmluva.
Sociálny fond – účet 472
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel-1,5 % z HM
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie (príspevok
12,5% z hodnoty stravného
lístku)
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- rozdelenie prebytku
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
805,39
775,02
384,00
1 066,10
130,31
30

6.3

Informácie o výnosoch a nákladoch

NÁKLADY

v Eurách

KZ k
KZ k
Predpoklad Predpoklad
31.12.2019 31.12.2020 na rok 2021 na rok 2022
Spotrebované nákupy
12 791,35 11 575,83
10 500,00
10 500,00
Služby
15 479,67 17 195,80
10 600,00
10 600,00
Osobné náklady
105 533,02 106 761,65
75 750,00
75 750,00
Dane a poplatky
324,34
166,96
250,00
250,00
Ostatné náklady na prev. činnosť
4 043,52
3 391,97
3 000,00
3 000,00
Odpisy, rezervy a opravné položky...
23 140,38 22 463,26
24 000,00
24 000,00
Rezervy a opravné položky z prev. činnosti
660,00
660,00
500,00
500,00
Rezervy a opravné položky z fin. činnosti
0,00
0,00
0,00
0,00
Finančné náklady
1 112,26
928,43
1 000,00
1 000,00
Mimoriadne náklady
0,00
0,00
0,00
0,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
3 281,41
2 247,24
2 100,00
2 100,00
Súčet
165 705,95 164 731,14 127 700,00 127 700,00
Názov

VÝNOSY

v Eurách

KZ
KZ
Predpoklad Predpoklad
Názov
k 31.12.
k 31.12.
na rok 2021 na rok 2022
2019
2020
Tržby za vlastné výkony a tovar
36,00
6,00
200,00
200,00
Zmena stavu vnútroorg. zásob
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivácia
0,00
0,00
0,00
0,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
85 608,44 83 526,04
69 800,00
69 800,00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
7 977,67
7 717,69
8 090,00
8 090,00
Zúčt. rezerv a opr. položiek z prev. činnosti...
955,83
2 369,72
500,00
500,00
Zúčt. rezerv a opr. položiek z fin. činnosti...
0,00
0,00
0,00
0,00
Finančné výnosy
0,00
0,00
2,00
2,00
Mimoriadne výnosy
0,00
0,00
0,00
0,00
Výnosy z transf. a rozpočt. príjmov v štátnych....
0,00
0,00
0,00
0,00
Výnosy z transf. a rozpočt. príjmov v obciach...
79 906,48 72 831,14
48 819,59
48 819,59
Súčet
174 852,36 166 450,59
127 411,59 127 411,59
Výsledok hospodárenia pred zdanením
9 146,41
1 719,45
-288,41
-288,41
Splatná daň z príjmov
0,00
0,00
0,00
0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení
9 146,41
1 719,45
-288,41
-288,41
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7

Ostatné dôležité informácie

7.1

Prehľad o poskytnutých dotáciách

Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Obce Dolný Badín a v súlade s týmto VZN boli k 31.12.2020 aj vyúčtované.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky na .....

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

-2-

Jednota dôchodcov Slovenská – Územná
organizácia Dolný Badín
RKC farnosť Dolný Badín
TJ Čabrad Badín

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

100,00

100,00

0,00

700,00
100,00

700,00
69,30

0,00
30,70

TJ Čabrad Badín nevyčerpanú dotáciu vrátil do konca roka 2020.
7.2

Prehľad prijatých transferov

Kompetenčný zákon stanovuje prenesenie výkonu pôsobnosti úloh štátnej správy z
ministerstiev, z krajských úradov a z okresných úradov na obce a na vyššie územné celky. To
znamená, že kde kompetenčný zákon zveril úlohy obciam a samosprávnym krajom nejde o
výkon samosprávnych úloh orgánov samospráv, ale o prenesený výkon štátnej správy. V týchto
oblastiach obce vykonávajú úlohy štátnych orgánov a majú zákonný nárok na čerpanie
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na výkon predmetných úloh.
Poskytovateľ
Účelové určenie grantu, transferu:
- bežné výdavky
-2-1-

MV SR
OÚ BB-odbor
školstva
OÚ BB-odbor
školstva

Voľby do NRSR 2020
Normatívne fin. prostriedky ZŠprenesený výkon štátnej správy
COVID ZŠ
Normatívne fin. prostriedky ZŠprenesený výkon štátnej správy

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

1 105,83

1 105,83

4 013,00

2 766,62

51 352,00

51 352,00

OÚ BB-odbor
školstva

Normatívne fin. prostriedky ZŠprenesený výkon štátnej správy –
dištančné vzdelávanie

500,00

500,00

OÚ BB-odbor
školstva

Dotácia na dopravné žiakov ZŠ

621,00

600,56

MV SR

REGOB a register adries

102,10

102,10

OÚ BB-odbor
školstva

Dotácia na vzdelávacie poukazy

499,00

499,00
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Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

1 246,38

20,44

ÚPSVaR Zvolen

Dotácia na obedy žiakov

ÚPSVaR Zvolen

Dotácia na šk. pomôcky (hmotná
núdza)

OÚ BB-odbor
školstva
OÚ BB –odbor
školstva
ÚPSVaR
spolufin.ESF
ÚPSVaR
spolufin.ŠR
Územná
organizácia DPO
SR Krupina

2 976,00

2 529,60

49,80

49,80

Učebnice

394,96

394,96

Dotácia pre žiakov zo SZP

250,00

250,00

246,75

246,75

43,53

43,53

178,77

178,77

1 400,00

1 400,00

1 655,20

1 655,20

499,31

499,31

398,46

398,46

1 128,00

1 111,82

16,18

67 413,71

65 684,31

1 729,40

Projekt z ÚPSVaR – 1AC1 – pracovné
pomôcky
Projekty z ÚPSVaR – 1AC2 –
pracovné pomôcky
Požiarna ochrana

DPO SR

DHZO Dolný Badín – kategória C

ÚPSVaR – zdroje
ŠR

Projekty z ÚPSVaR – 111 zamestnanec
Opatrenia COVID (materiál, och.
Pomôcky, dezinfekcia)

MV SR
MV SR

Testovanie COVID

ŠÚ SR

Sčítanie domov a bytov

SPOLU

446,40

Uvedené transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
7.3

Významné investičné akcie

V roku 2020 OZ schválilo investičné akcie, ktoré sa v roku 2020 aj zrealizovali. Z jari sa
začala rekonštrukcia strechy a fasády domu smútku v celkovej sume 30 486,64 €. Ďalej v sume
577 € bol pristavený prístrešok k bočnému vchodu kultúrneho domu a zrekonštruovala sa
strecha na sklade lešenia v sume 2 499,70 €.

7.4

Predpokladaný budúci vývoj

Z hľadiska budúcich cieľov Obec Dolný Badín bude aj naďalej prostredníctvom svojich
orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej
správy.
Všetky nutné zmeny, ktoré bude obec v budúcnosti realizovať, budú mať jediný cieľ a to
zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.
V roku 2021 obec plánuje realizácia v projekte rekonštrukcie miestnej komunikácie v časti
obce Záhumie. Na tento účel je podaný projekt cez MAS Hontiansko-novohradské partnerstvo.
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Bude sa očakávať aj posun v realizácii projektu Wifi pre Teba. Po vykonanej rekonštrukcii
fasády a strechy na dome smútku sa plánuje pokračovať úpravou interiéru.
7.5

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri bežného účtovného obdobia nenastali udalosti, ktoré by si vyžadovali
zverejnenie alebo vykázanie v individuálnej účtovnej závierke Obce Dolný Badín za rok 2020.
Upozorňujeme ale na skutočnosť pokračovania šírenia ochorenia COVID - 19, čo má negatívny
vplyv na fungovanie obce.
7.6

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor.

V Dolnom Badíne, dňa 10. 05. 2021
Vypracovala: Ing. Jana Pohobranská – odborný pracovník v účtovníctve
Predkladá a schválila: Mgr. Mária Jaďuďová – starostka obce
Prílohy: 1. Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
2. Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
Návrh na uznesenie OZ: OZ Obce Dolný Badín berie na vedomie materiál „Výročnú správu
Obce Dolný Badín za rok 2020“
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