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Záverečný účet obce za rok 2021 
  
 
1. Rozpočet obce na rok 2021  
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený 
ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako  vyrovnaný. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.12.2020  uznesením č. 52/2020 
Rozpočet bol zmenený štyrikrát : 

- prvá zmena   schválená dňa  31.03.2021 rozpočtovým opatrením č.1 
- druhá zmena schválená dňa  27.06.2021 rozpočtovým opatrením č.2 
- tretia zmena  schválená dňa  24.09.2021 rozpočtovým opatrením č.3  
- štvrtá zmena schválená dňa  23.12.2021 rozpočtovým opatrením č.4,5 

 
Rozpočet obce k 31.12.2021  

 
 
  

Schválený rozpočet  
 

 
Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 
k 31.12.2021 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 572589,00 697422,00 697421,07 100,00 
z toho :     
Bežné príjmy 572589,00 634935,00 634934,36 100,00 
Kapitálové príjmy 0,00 4000,00 4000,00 100,00 
Finančné príjmy  58487,00 58486,71  
Výdavky celkom 572589,00 697422,00 648733,44 93,02 
z toho :     
Bežné výdavky 564589,00 677432,00 628769,94 92,82 
Kapitálové výdavky 0,00 12970,00 12943,50 99,80 
Finančné výdavky 8000,00 7020,00 7020,00 100,00 
Rozpočtové 
hospodárenie obce 

  48687,63  
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

 
Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 
 k rozpočtu po zmenách 

572589,00 697422,00 697421,07 100 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 697422,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
697421,07 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie. 
 
1. Bežné príjmy: 

 
Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 
 k rozpočtu po zmenách 

572589,00 634935,00 634934,36 100% 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 634935,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  
634934,36 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy: 
 

Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 
 k rozpočtu po zmenách 

200000,00 214680,00 214683,43 100,00 
21000,00 21820,00 21845,75 99,98 
8000,00 5100,00 5111,98 100,23 

    
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 214680,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 214683,43 EUR, čo predstavuje plnenie 
na  100 %. 
V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o sumu  13663,00 EUR.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 21820,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 21845,75 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 100,01 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 19070,99 EUR, príjmy 
dane zo stavieb boli v sume 2744,76 EUR . Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 21287,13 EUR, za 
nedoplatky z minulých rokov 604,67 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z 
nehnuteľností v sume 10528,25  EUR. 
 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaný 5100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5111,98 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 100,01 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaný 4139,91 EUR, za nedoplatky 
z minulých rokov 1000,00 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností 
v sume 4000,59  EUR. 
 
b) nedaňové príjmy:  
 

Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 
 k rozpočtu po zmenách 

1260,00               860,00 857,50 99,7 
3444,00              1988,00             1999,74 100,6 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 2848,00,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2857,24,00 EUR, čo je 
91,2 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 
857,50 EU,  poplatky za služby , stravné  , poplatky za vodné, stočné  8.b.j. v sume 1999,74 EUR. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných  200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 190,00 EUR, čo j 95 % 
plnenie.  
 
c)  iné nedaňové príjmy:  
 

Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 
 k rozpočtu po zmenách 

1200,00 210,00 203,72 97,01 
    
    
    

 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 210,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 203,72 
EUR, čo predstavuje 97,01 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  
 
d) prijaté bežné granty a transfery: 

 
Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 
 k rozpočtu po zmenách 

337685,00 388831,00 388816,66 100% 
 

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 388831,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 
388816,66 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 
 
Prijaté bežné granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 
Ministerstvo vnútra SR 291360,00 Dotácia norm. a nenorm. FP  
Ministerstvo vnútra SR 1887,00 Dotácia – knihy   
Ministerstvo vnútra SR 9797,00 Dotácia – predšk.rozv.proj.  
Ministerstvo vnútra SR         12943,00 Dotácia – MŠ  5. ročné deti  
Úrad práce soc. vecí a rodiny  9127,30 RP – osob.príjemca  
Úrad práce soc. vecí a rodiny  806,80 Dávkv hmotn. núdzi-os.príj.  
Úrad práce soc. vecí a rodiny  10500,00 Dotácia – stravné   
Úrad práce soc. vecí a rodiny  1095,60 Dotácia – školské pom.  
Ministerstvo ŽP SR 74,57 Dotácia – životné prostredie  
Ministerstvo vnútra SR 269,13 Dotácia na REGOP a RA  
Štatistický úrad SR 3223,62 Dotácia – sčít. obyvateľov  
MPSVaR -IA SR 34632,64 Dotácia – TSP, TP  
    
Spolu  375716,66   

 
V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia 
COVID - 19: 
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Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 
Ministerstvo vnútra SR 13100,00 Dotácia  -COVID 19  
    
    

 
Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich 
účelom. 
 
2. Kapitálové príjmy:  
 

Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 
 k rozpočtu po zmenách 

0,00 4000,00 4000,00 100 
    

 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 4000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
4000,00 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  
 
Prijaté kapitálové granty a transfery: 
Z rozpočtovaných 4000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4000,00 EUR, čo 
predstavuje 100  % plnenie. 
 
Prijaté kapitálové granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 
 Nadácia SPP 4000,00       Chodník cintorín  
    
    
    

 
V roku 2021 obec neprijala nasledovné kapitálové granty a transfery v súvislosti so šírením 
ochorenia  
COVID-19 . 
 
3. Príjmové finančné operácie:  

Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  
finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 
 k rozpočtu po zmenách 

0,00 58487,00 58486,71 100 
    

    
    

 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 58487,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 
v sume 58486,71 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  
 
 V roku 2021 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 50800,07  EUR 
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 5998,64   EUR 
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR- ŠU v sume1688,00 EUR 
 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..   
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 
 

Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 
 k rozpočtu po zmenách 

564589,00 697422,00 648733,44 93,02 
 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 697422,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 
648733,44 EUR, čo predstavuje   93,02 % čerpanie.  
 
A. Výdavky obce 
 
1. Bežné výdavky:  

 
 

Funkčná klasifikácia 
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Skutočné  
čerpanie 

výdavkov 

% čerpania výdavkov 
 k rozpočtu po 

zmenách 

Výkonné a zákonodarné 
orgány 

137884,00 137753,00 132424,98 96,13 

Finančnáa rozpočt.oblasť 1100,00 1100,00 1441,57 131,05 
Rámcové plánovanie 
a štatistické služby 

0,00 4912,00 4911,45 99,99 

Transakcia verejného 
dlhu 

1100,00 1150,00 1142,48 99,35 

Ochrana pre požiarmi 500,00 580,00 572,48 98,70 
Nakladanie s odpadmi 8000,00 9080,00 8760,31 96,48 
Ochrana životné prostr. 0,00 75,00 74,57 99,43 
Rozvoj obce 41280,00 36290,00 30188,30 83,19 
Verejné osvetlenie 5700,00 5294,00 4358,39 82,33 
Verejné zdravotné služby 0,00 13120,00 13121,20 100,01 
Rekreácia a špotr. služby 1000,00 1000,00 63,00 6,3 
Kultúrne služby 7200,0, 2200,00 1416,21 64,37 
Vysielacie a vyd.služby 150,00 150,00 41,76 27,84 
Náboženske a iné 
spoloč.služby 

2000,00 2520,00 2416,19 95,88 

Vzdelávanie predškolská 
výchova 

200,00 30240,00 25484,55 84,27 

Nižšie sekundárne 
vzdelávanie 

278085,00 344063,00 322966,92 93,87 

Vzdelávanie SKD 3150,00 3360,00 3353,05 99,79 
Vedľajšie služby SJ 14850,00 18586,00 17869,02 96,14 
Sociálna pomoc v HaSN 22730,00 31329,00 24858,78 79,35 
     
 564589,00 677432,00 628769,94 92,82 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 677432,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume  
628769,94 EUR, čo predstavuje 92,82 % čerpanie.  
 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 
Z rozpočtovaných výdavkov 267526,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 265161,23 
EUR, čo je 99,12 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, TSP, TP  
komunitných zamestnancov,  zamestnancov školstva . 
b) Poistné a príspevok do poisťovní: 
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Z rozpočtovaných výdavkov 96636,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 95932,43 
EUR, čo je 99,3 % čerpanie.  
c) Tovary a služby: 
Z rozpočtovaných výdavkov 282635,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 245376,18 
EUR, čo je 86,8 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary 
a služby. 
d)   Bežné transfery  
Z rozpočtovaných výdavkov 29485,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 21157,62 
EUR, čo predstavuje  73,19 % čerpanie.  
e) Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými 
výpomocami: 
Z rozpočtovaných výdavkov 1150,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1142,48EUR, 
čo predstavuje 99,35 % čerpanie.  
 
 
2. Kapitálové výdavky: 
 

 
Funkčná klasifikácia 

Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
čerpanie 

výdavkov 

% čerpania výdavkov 
 k rozpočtu po 

zmenách 
Rozvoj obce 0,00 960,00 960,00 100,00 
Rozvoj obce 0,00 2640,00 2640,00 100,00 
Rozvoj obce 0,00 5370,00 5343,50 99,5 
Rozvoj obce 0,00 4000,00 4000,00 100,00 

  12970,00 12943,50 99,8 
 

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 12970,00 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2021 v sume 12943,50  EUR, čo predstavuje   99,80 % čerpanie.  
 
Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:  
a) Nákup pozemkov 
Z rozpočtovaných  960,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 960,00EUR, 
čo predstavuje 100 % čerpanie.  
b) Projektová dokumentácia 
Z rozpočtovaných  2640,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2640,00 
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  
c) Sklad za Ocú  
Z rozpočtovaných  5370,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5343,50 
EUR, čo predstavuje 99,5 % čerpanie.  
d) Chodník- cintorín  
Z rozpočtovaných 4 747,80 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 4 747,80 EUR. 
Z toho : 

1. Grant nadácie SPP – 4 000 EUR 
2. Spoluúčasť obce – 747,80 EUR 
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3. Výdavkové finančné operácie: 
 

 
Funkčná klasifikácia 

Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné čerpanie 
finanč. výdavkov 

% čerpania 
fin.výdavkov 

 k rozpočtu po 
zmenách 

Transakcia verejného 
dlhu 

8000,00 7020,00 7020,00 100 

     
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 7020,00 EUR na splácanie istiny z prijatých 
úverov  bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 7020,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % . 
 
 
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 
Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR   
Bežné  príjmy spolu 634934,36 
z toho : bežné príjmy obce  634934,36 
Bežné výdavky spolu 628769,94 
z toho : bežné výdavky  obce  628769,94 
Bežný rozpočet 6164,42 
Kapitálové  príjmy spolu 4000,00 
z toho : kapitálové  príjmy obce  4000,00 
Kapitálové  výdavky spolu 12943,50 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  12943,50 

Kapitálový rozpočet  -8943,50 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -2.779,08 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 0,00 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 0,00 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00 
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  
- finančné zábezpeky školskej jedálne 
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB 
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie 

58486,71 
0,00 
0,00 
0,00 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 
finančné zábezpeky školskej jedálne 
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB 
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie 

7020,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Rozdiel finančných operácií 51.466,71 
PRÍJMY SPOLU   697421,07 
VÝDAVKY SPOLU 648733,44 
Rozpočtové hospodárenie obce  48687,63 
Vylúčenie z prebytku- spolu 28220,13 
ÚPSVaR - stravné 5646,76 
Školstvo – FP 22573,37 
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Upravené rozpočtové hospodárenie obce 20467,50 
 
Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku šírenia 
ochorenia COVID – 19: 
Prebytok rozpočtu v sume 48687,63 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa 
osobitných predpisov v sume  EUR  navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu 20467,50 EUR         
     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby 
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného 
zákona, z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  28220,13 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  22573,37 EUR 
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume  5646,76 EUR 

 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 
20467,50 EUR.  

 
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 Suma v EUR 
ZS k 1.1.2021  5731,43 
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

6153,51 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

                - z finančných operácií 0,00 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

 

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 
               - ostatné úbytky  0,00 
KZ k 31.12.2021 11884,94 

 
 
Sociálny fond 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho 
fondu upravuje kolektívna zmluva. 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2021 3066,62 
Prírastky - povinný prídel -        %                     
               - povinný prídel – 1,05  %                       1781,66 
               - ostatné prírastky  
Úbytky   - závodné stravovanie                     150,60 
               - regeneráciu PS, dopravu               2284,13 
               - dopravné                            
               - ostatné úbytky                                                 
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KZ k 31.12.2021 2413,75 
 
5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 
Majetok spolu 782135,34 754548,19 
Neobežný majetok spolu 654110,13 619330,83 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 532155,67 497376,37 
Dlhodobý finančný majetok 121954,46 121954,46 
Obežný majetok spolu   
z toho :   
Zásoby 86,44 110,70 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  22640,13 32626,48 
Finančné účty  93928,46 86334,95 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 11370,18 14004,18 
Časové rozlíšenie    2141,05 
P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 
Vlastné imanie a záväzky spolu 782135,34 754548,19 
Vlastné imanie  272375,54 325380,55 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  272375,54 325380,55 
Záväzky 175061,09 139645,05 
z toho :   
Rezervy  600,00 600,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 58507,27 28220,13 
Dlhodobé záväzky 3066,62 2210,22 
Krátkodobé záväzky 51783,67 54531,17 
Bankové úvery a výpomoci 61103,53 54083,53 
Časové rozlíšenie 334698,71 289522,59 
 



                                                                     12 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
 

Stav záväzkov k 31.12.2021    
Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2021 v EUR 
 

z toho v lehote splatnosti  
 

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:     
- dodávateľom 6889,02 6889,02  
- zamestnancom 30265,29 30265,29  
- poisťovniam  13668,37 13668,37  
- daňovému úradu 3625,18 3625,18  
- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00  
- bankám 54083,53 54083,53  
- štátnym fondom 0,00 0,00  
- ostatné záväzky 83,31 83,31  

Záväzky spolu k 31.12.2021 108614,70 108614,70  
 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021  
 

Veriteľ  
 

Účel 
Výška 

poskytnutého 
úveru/NFV 

Ročná splátka 
istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 
úrokov  

za rok 2021 

Zostatok úveru 
(istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 
Prima banka Dostavba ŠAKC  7020 1142,48 54083,53 2028 
       
       
       

 
Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere  na dostavbu Školiace a kultúrne stredisko . Úver je 
dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2028, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 

 
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   
    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať 
návratné zdroje financovania, len ak: 
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

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

investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných 
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v 
príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky 
poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe 
osobitného predpisu.  

 
a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a): 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 
k 31.12.2020: 

562286,12 

- skutočné bežné príjmy obce  562286,12 
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 562286,12 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021: 54083,53 

- zostatok istiny z bankových úverov 54083,53 
- zostatok istiny z pôžičiek  
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB   
- zostatok istiny z bankových úverov na pred financovanie 

projektov EÚ 
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- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu  
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia  
- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 54083,53 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB   
- z bankových úverov na pred financovanie projektov EÚ  
- z úveru z Environmentálneho fondu  
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu  
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia  
- z úverov ................  

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

0,00 

Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021** 54083,53 

 
 

Zostatok istiny k 31.12.2021** Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. a) 
 

54083,53 562286,12 9,62% 
 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
 
b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) : 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 
k 31.12.2020: 

562286,12 

- skutočné bežné príjmy obce 562286,12 
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020  
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy  
- dotácie zo ŠR 324497,88 
- dotácie z MF SR ....  
- príjmy z náhradnej výsadby drevín  
- účelovo určené peňažné dary   
- dotácie zo zahraničia  
- dotácie z Eurofondov   
- príjmy podľa osobitných predpisov   
- ostatné granty SPP 3976,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú 
bežné príjmy k 31.12.2020  

328473,88 

Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020  
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 
k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004 (bankový úver krátkodobý - splátka istiny)  
- 821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny) 7020,00 
- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny)  
- 821009 (dodávateľský úver - splátka istiny)  
-   
- 651002 (bankový úver - splátka úrokov) 1142,48 
- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov)  
- 651004 (dodávateľský úver a ostatní veritelia - splátka úrokov)  
-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021 8162,48 
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Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2021 

Skutočné upravené bežné 
príjmy k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. b) 

8162,48 233812,24 3,49% 
 

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:  
 

 
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 
podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2015 o dotáciách, právnickým osobám,  na 
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce nebola v roku 2021 ovplyvnená šírením ochorenia 
COVID - 19.  
 

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  
- bežné výdavky na ..... 
- kapitálové výdavky na  .... 

 
- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
Rímskokatolícka cirkev – bežné výdavky 500,00 500,00 0,00 
Telovýchovná jednota – bežné výdavky   63,00   63,00 0,00 
    
    

 
 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia. 
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) rozpočtom VÚC 
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne 
usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým 
osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné 
prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, 
rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

SPP - nadácia 4000,00 4000,00 0,00 
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 
školstvo, matrika, ....  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 
MV SR  Dotácia na ZŠ – bežné výdavky 291360,00 270293,13 21066,87 
MV SR Dotácia – na knihy – bežné výdavky    1887,00 1887,00  
MV SR  Predškolák – rozv. Projekty – bežné výd.    9797,00 9797,00  
MV SR  Dotácia  na MŠ- 5 ročné deti 12943,00 11436,50 1506,50 
ÚPSVa R Dotácia na RP os.pPríj. – bežné výdavky   9127,30 9127,30  
ÚPSVa R Dotácia na DHN- bežné výdavky    806,80 806,80  
ÚPSVa R Dotácia strava HN – bežné výdavky 10500,00 5109,10 5646,76 
ÚPSVa R Dotácia  školské potreby HN- bežné výd. 1095,60 1095,60  
MŽP SP Dotácia na životné prostredie – bežné výd.   74,57 74,57  
MV SR Register obyvateľ. a reg. adries – bež.výd. 269,13 296,13  
ŠÚ SR Dotácia na sčit. obyv. 2021- bežné výd. 3223,62 3223,62  
IA MPSV aR Dotácia na TSP, TP – bežné výdavky       34632,64 34632,64  
MV SR Dotácia – covid 19-bežné výdavky 13100,00 13100,00  
 Spolu : 388816,66 360596,53 28220,13 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
Obec  

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Spoločný obecný úrad Ptičie 1141,50 1141,50 0,00 
    
 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

 
VÚC  

Suma prijatých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

    
    
 
 
 

13. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu   

       
Obec v zmysle zákona č.426/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.582/2004 
Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z.n.p., neuplatňuje programovú štruktúru rozpočtu. 
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