
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet Obce Egreš 

za rok 2021 

 

 

 

 
Predkladá : Ing. Gabriela Timková 

Spracoval: Mgr. Michaela Mihalik 

 

V Egreši dňa 01.06.2022 

 

 

Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa  01.06.2022 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 01.06.2022 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 01.06.2022 

 

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Egreši dňa ..............., uznesením č. 

...............  

 

 

Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa ............ 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce .................... 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa .................... 

 
 



                                                                     2 

 

Záverečný účet obce za rok 2021 
 

 

 

OBSAH :  

 

1. Rozpočet obce na rok 2021 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov  

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

 

8. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

a) štátnemu rozpočtu 

b) štátnym fondom 

 

9. Hodnotenie plnenia programov obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     3 

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 prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový. Finančné operácie boli 

zostavené ako schodkové.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.12.2020 uznesením č. 17/2020. 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena schválená 30.3.2021 rozhodnutím starostky – navýšenie vrátiek a poplatkov 

KZ 41, navýšenie KZ 111 COVID príjem aj výdaj,  

- druhá  zmena  schválená dňa 16.6.2021 uznesením č. 19/2021 – navýšenie príjem a výdaj 

KZ 41 a presun medzi položkami  

- tretia zmena schválená dňa 30.9.2021 rozhodnutím starostky – navýšenie príjem a výdaj 

KZ 41, 111, 1AC1,1AC2 a presuny medzi položkami s KZ 41 

- štvrtá zmena  schválená dňa 27.10.2021 uznesením č. 28/2021 – navýšenie príjem 

a výdaj na KZ 41 

- piata zmena  schválená dňa 7.12.2021 uznesením č. 33/2021 – navýšenie príjem a výdaj 

KZ 41 

 

 

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 336 662,00 384 115,69 210 052,28 54,68 

z toho :     

Bežné príjmy 155 288,00 195 864,69 193 175,28 98,63 

Kapitálové príjmy 171 374,00 178 251,00 6 877,00 3,86 

Finančné príjmy 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 

Výdavky celkom 336 662,00 377 444,09 202 110,02 53,55 

z toho :     

Bežné výdavky 145 288,00 186 070,09 182 610,02 98,14 

Kapitálové výdavky 20 000,00 20 000,00 19 500,00 97,50 

Finančné výdavky 171 374,00 171 374,00 0,00 - 

Rozpočet obce  0,00 6 671,60 7 942,26  
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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 

336 662,00 384 115,69 210 052,28 54,68 

 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 384 115,69 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

210 052,28 EUR, čo predstavuje  54,68% plnenie.  

 

 

1. Bežné príjmy 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

155 288,00 195 864,69 193 175,28 98,63 

 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 195 864,69 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

193 175,28 EUR, čo predstavuje  98,63% plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

114 540,00 123 397,78 122 735,07 99,46 

 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 113 688,49 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 113 688,49 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,00%.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 6 659,29,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6 396,58 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 96,05 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 423,29 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 973,29 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani 

z nehnuteľností v sume 359,74  EUR. 

 

Daň za psa 355,00 €. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  2 295,00 €. 

 

 

b) nedaňové príjmy:  

  
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

2 900,00 5 797,55 3 771,15 65,10 

 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 351,60 EUR, čo je 

70,32% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 

v sume 351,60 EUR. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 5 297,55 EUR bol skutočný príjem 3 419,55 EUR k 31.12.2021, čo je 64,55% 

plnenie. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

150,00 2 764,84 2 764,54 99,99 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

581,54 581,54 100 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 764,84 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

2 764,54 EUR, čo predstavuje 99,99% plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vrátiek, z náhrad 

z poistného plnenia. 

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 63 904,52 EUR bol skutočný príjem vo výške     

63 904,52 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. 

 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

UPSV a R Chránená dielňa 3 584,23 

IA MPSVR SR Terénna sociálna práca 28 980,03 

UPSV a R Aktivačné práce 5 361,32 

MF SR REGOB a RA 178,71 

UPSV a R Osobitný príjemca  RP 4 526,33 

MV SR dotácia na SODB 2 534,27 

MŽP SR dotácia 313,73 

 

 

V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID - 19: 

 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

UPSV a R COVID-19 TSP odmeny 2 295,90 

MV SR COVID-19 testovanie 16 130,00 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom. 
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2. Kapitálové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

171 374,00 178 251,00 6 877,00 3,86 

 

  

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 178 251,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 6 877,00 EUR, čo predstavuje  3,86% plnenie.  

 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 

 

  

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 10 000,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 10 000,00 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  

 

 

V roku 2021 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 10 000,00  EUR Nákup techniky na letnú a zimnú 

údržbu verejných priestranstiev v obci 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

336 662,00 377 444,09 202 110,02 53,55 

 

 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 377 444,09 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 202 110,02 EUR, čo predstavuje  53,55 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

145 288,00 186 070,09 182 610,02 98,14 

 

 

 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 186 070,09 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 182 610,02 EUR, čo predstavuje  98,14% čerpanie.  
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov  76 676,44 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 

76 676,44 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

 pracovníkov TSP a aktivačných pracovníkov. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 24 757,82 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume  

24 724,91 EUR, čo je 99,87 % čerpanie. 

  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 76 971,58 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

73 544,42 EUR, čo je 95,55 % 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. 

 

Bežné transfery  

Z rozpočtovaných výdavkov 5 672,19 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

5 672,19 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 1 992,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

1 992,06 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

20 000,00 20 000,00 19 500,00 97,50 

 

  

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 20 000,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 19 500,00 EUR, čo predstavuje  97,50 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Nákup techniky na letnú a zimnú údržbu verejných priestranstiev v obci 

Z rozpočtovaných  20 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 19 500,00 

EUR, čo predstavuje 97,50 % čerpanie.  

 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

171 374,00 171 374,00 0,00 0,00 

 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 171 374,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje  0% čerpanie.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 193 175,28 

z toho : bežné príjmy obce  193 175,28 

Bežné výdavky spolu 182 610,02 

z toho : bežné výdavky  obce  182 610,02 

Bežný rozpočet + 10 565,26 

Kapitálové  príjmy spolu 6 877,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  6 877,00 

Kapitálové  výdavky spolu 19 500,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  19 500,00 

Kapitálový rozpočet                                 -12 623,00 

schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 2 057,74 

Úprava schodku HČ 0,00 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 2 057,74 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  10 000,00 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0,00 

Rozdiel finančných operácií 10 000,00 
PRÍJMY SPOLU   210 052,28 

VÝDAVKY SPOLU 202 110,02 

Hospodárenie obce                                              7 942,26 

Úprava hospodárenia 

- vratná záloha na PD – nebola použitá výdavková položka    585,00  

- spoločná úradovňa ŽP – nebola použitá výdavková položka                              47,73 

- prevod zo SF na BÚ výdavková položka nemala byť použitá    -689,99 

- stravné za rok 2021 – nesprávne použitá výdavková položka                          -1729,20

  

SPOLU                                                                                             1786,46

  

Upravené hospodárenie obce – prevod do RF                              + 9 678,72 

 
 

Schodok rozpočtu v sume – 2 057,74 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný :     

- z finančných operácií.  

 

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume + 9 678,72  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu + 9 678,72 EUR. 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

9 678,72 EUR.  
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5.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  2 461,82       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

2 079,75      

Úbytky   - použitie rezervného fondu 0,00       

KZ k 31.12.2021 4 541,57       

 

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 75,31   

Prírastky - povinný prídel -       1,05 %                    672,13                                     

Úbytky                     689,99   

KZ k 31.12.2021 57,45 

 

 

6.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 761 938,43 752 879,09 

Neobežný majetok spolu 745 136,05 731 616,05 

z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 671 976,65 658 456,65 

Dlhodobý finančný majetok 73 159,40 73 159,40 

Obežný majetok spolu 16 637,62 21 238,19 

z toho :   
Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 4 526,33 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  1 820,94 2 346,57 

Finančné účty  14 816,68 14 365,29 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  164,76 24,85 
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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 761 938,43 752 879,09 
Vlastné imanie  217 529,23 226 107,37 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  217 529,23 226 107,36 
Záväzky 207 783,24 197 370,71 
z toho :   
Rezervy  750,00 750,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 10 000,00 0,00 
Dlhodobé záväzky 141,50 118,63 
Krátkodobé záväzky 25 518,97  25 129,31 
Bankové úvery a výpomoci 171 372,77 171 372,77 
Časové rozlíšenie 336 625,96 329 401,02 
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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 15 899,23 15 899,23 0,00 

- zamestnancom 4 653,66 4653,66 0,00 

- ostatné záväzky voči zamestnancom 198,00 198,00 0,00 

- poisťovniam  3 403,59 3 403,59 0,00 

- daňovému úradu 974,83 974,83 0,00 

- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 0,00 

- bankám 171 372,77 171 372,77 0,00 

- rezervy 750,00 750,00 0,00 

- SF 118,63 118,63 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2021 197 370,71 197 370,71 0,00 

 

Vo výkaze FIN 6-04 k 31.12.2021 sme nesprávne uviedli záväzky po lehote splatnosti 

v riadkoch 5 a 6, správne mal byť výkaz FIN 6-04 k 31.12. 2021 vyplnený nasledovne:  

Riadok 4: Záväzky celkom                                            196 620,71 

Riadok 5:  z toho: záväzky po lehote splatnosti         12 135,79 

Riadok 6:  z toho: uznané záväzky neuhradené 

                  60 a viac dní po lehote splatnosti              11 898,39 

 

Skutočné bežné príjmy za rok 2020 boli vo výške 151 395,35 €, celková výška záväzkov 

po lehote splatnosti je 8,02 % skutočných  bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka, teda nepresahuje hranicu 15 %.             

 

 

Stav úverov k 31.12.2021  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 

OTP Banka predfinancovanie 

projektov PPA 

 

171 372,00 

 

0,00 

 

1 992,06 

 

171 372,00 

 

2022 

 

V roku 2019 obec prijala krátkodobý bankový úver na rekonštrukciu KD v sume 61 812,31 € 

s úrokovou sadzbou 0,99 % na základe uznesenia zastupiteľstva č. 17/2019  

zo dňa 12.06.2019 na preklenutie obdobia kým nám vyplatí PP agentúra  dotáciu. Za rok 2020 

obec prijala KBÚ vo výške 109 559,69 € na KD (28 060,34 €) a Dom smútku (81 506,89 €).  

 

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.  
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a) Výpočet dlhu podľa § 17 ods.6 písm. a): 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 

z toho::  

 

- skutočné bežné príjmy obce  151 395,35 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020* 151 395,35 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 171 372,77 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na 

zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov SR 

a EÚ 

171 372,77 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 171 372,77 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021** 0 

 

 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

0 151 395,35 0% 

 

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 

z toho:  

 

- skutočné bežné príjmy obce  151 395,35 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 151 395,35 

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie  29 672,96 

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2020 29 672,96 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020* 121 722,39 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 651002 1 992,06 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 1 992,06 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

1 992,06 121 722,39 1,64% 

 

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

 

 

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) štátnemu rozpočtu 

b) štátnym fondom 

 

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. 
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a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

UPSV a R  SR  

Chránená dielňa 

3 584,23 3 58423 0 

IA MPSVR  SR  

Terénna sociálna práca 

28 980,03 28 980,03 0 

UPSV a R  SR Aktivačné 

práce 

5 361,32 5 361,32 0 

MV SR odmena CO 171,84 171,84 0 

MV SR  

REGOB, RA 

178,71 178,71 0 

UPSV a R  SR  

osobitný príjemca RP  

4 526,33 4 526,33 0 

MV SR dotácia na SODB 2 534,27 2 534,27 0 

MŽP SR 313,73 313,73 0 

UPSV a R SR COVID-19 

TSP odmeny 

2 295,90 2 295,90 0 

MV SR COVID-19 

testovanie  

16 130,00 16 130,00 0 

MF SR Nákup techniky na 

letnú a zimnú údržbu 

verejných priestranstiev v 

obci 

 

10 000,00 (nevyčerp. 

z roku 2019) 

10 000,00 0 

  

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

9. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Obec v roku 2013 uznesením 5/2013 schválilo neuplatňovanie programu obce 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za 

rok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia vo výške  - 

2 057,74 EUR. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného 

fondu vo výške  + 9 678,72 EUR. 


