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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. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  4.12.2020 uznesením č 49/2020. 

Rozpočet bol zmenený viackrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 19.02.2021  uznesením č. 5/2021 a 11/2021 

- druhá zmena schválená dňa  07.05.2021  uznesením č.17/2021 a 18/2021  

- tretia zmena  schválená dňa  25.06.2021 uznesením č. 28/2021 

- štvrtá zmena schválená dňa  14.07.2021 uznesením č. .32/2021 

a rozpočtovými opatreniami starostky obce v súlade so zásadami schválenými obecným 

zastupiteľstvom. 

 

 

 

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 1 241 757,00 1 451 971,00 1 490 665,38 102,66%  

z toho :          

Bežné príjmy 1 210 321,00 1 353 047,00 1 400 493,58 103,51%  

Kapitálové príjmy 10 000,00 20 000,00 21 124,00 105,62%  

Finančné príjmy 12 766,00 64 321,00 54 806,71 85,21%  

Bežné príjmy - ZŠsMŠ J.Hetényiho s 

VJM 
8 670,00 14 603,00 11 783,49 80,69%  

Finančné príjmy - ZŠsMŠ J.Hetényiho s 

VJM 
0,00 0,00 2 457,60 -  

Výdavky celkom 1 241 757,00 1 451 129,66 1 429 354,85 98,50 %   

z toho :          

Bežné výdavky 574 077,00 681 015,04 672 009,29 98,68%  

Kapitálové výdavky 0,00  30 632,11 23 388,08 76,35%  

Finančné výdavky 62 000,00 63 363,51 62 495,81 98,63%  

Bežné výdavky-ZŠsMŠ J.Hetényiho s 

VJM 
605 680,00 676 119,00 669 029,52 98,95%  

Kapitálové výdavky-ZŠsMŠ 

J.Hetényiho s VJM 
0,00 0,00 0,00 -  

Finančné výdavky-ZŠsMŠ J.Hetényiho 

s VJM 
0,00 0,00 2 432,15 -  
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 451 971,00 1 490 665,38 102,66% 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 451 971,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume  1 490 665,38 EUR, čo predstavuje  102,66% plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 

 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 353 047,00 1 400 493,58 103,51% 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 353 047,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

1 400 493,58 EUR, čo predstavuje 103,51% plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

601 200,00 598 032,51 99,47 % 

 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 460 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 470 063,18 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 102,18 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 116 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 124 993,97 EUR, 

čo predstavuje plnenie na  107,20%. Príjem bol aj z daní z uplynulých rokov. Príjmy dane 

z pozemkov boli v sume 105 186,75 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 19 721,47 EUR 

a príjmy dane z bytov boli v sume  85,75 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume 24 011,90  EUR, zníženie oproti roku 2020 predstavuje 3 585,11 EUR. 

 

Daň za psa  - 1 864,41 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  - 37 678,37 EUR 

 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

158 693,00 165 347,89 104,19% 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných   109 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume   117 607,77 

EUR, čo je 107,70% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov 

v sume    6 389,78EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 

111 217,99 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 28 893,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 25 244,42 EUR, čo 

je 87,37% plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

500,00 1 371,70 274,34 % 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 500,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

 1 371,70 EUR, čo predstavuje 274,34 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov   598 454,50 EUR bol skutočný príjem vo výške  

621 417,76 EUR, čo predstavuje 103,84 % plnenie. 

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

KŠU 468 904,00 Normatívne dotácie v oblasti školstva 

KŠU 4 224,00 Na vzdelávacie poukazy 

KŠU  7 259,52 Na dopravné 

KŠU 2 279,00 Pre MŠ 

KŠU 5 603,50 Na ďalšie nenormatívne dotácie v školstve 

MV SR 5 000,00 Dotácia DHZ 

ÚPSVaR  37 387,90 Na stravu žiakov v HN 

ÚPSVaR 33,20 Na školské potreby pre žiakov v HN 

ÚPSVaR 400,00 Dotácia na soc. znevýhodnené prostredie 

MV SR 489,72 Dotácia na register obyvateľstva 

MŽP SR 145,44 Dotácia na životné prostredie 

MV SR 2 474,20 Dotácia na matriku 

MV SR 42,00 Dotácia reg. adries 

MV SR 3 987,10 Dotácia na  sčítanie obyvateľov 

ÚPSVaR 6 840,00 Dotácia opatera 

MF SR 52 475,00 Dotácie MF na COVID-19 

 

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

účelom. 
V roku 2021 sa dočerpal aj zostatok finančných prostriedkov transferov a grantov z roku 2020 vo 

výške 600,27 EUR. 

Výška bežných výdavkov financovaných z grantov a transferov v roku 2021 bola ovplyvnená v 

dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19 a preto neboli v plne vyčerpané. 

V roku 2021 boli nedočerpané grandy a tranfery vrátené do štátneho rozpočtu a to:  
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- na stravné v hmotnej núdze v sume 15 261,10 EUR, 

- za dopravné v sume  1 101,52 EUR. 

Prostriedky z prijatých grantov a transférov nedočerpané budú vrátené do ŠR v roku 2022. 

 

V roku 2021 sa zvýšil objem cudzích prostriedkov na osobitnom bankovom účte obce a to 

z titulu zvýšenia inkasových kaucií na nájomné byty oproti začiatku roka o 1 447,41 EUR. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

20 000,00   21 124,00 105,60 % 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných  20 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 21 124,00 EUR, 

čo predstavuje 105,60 % plnenie. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

64 321,00 54 806,71 85,26 % 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 64 321,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 54 806,71 EUR, čo predstavuje  85,26 % plnenie. Dôvodom je 

neuskutočnená investícia združených obcí Okoličná na Ostrove Čalovec – výstavba vodovodu 

Violín-Štúrová. 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 25/2021 zo dňa 25.06.2021 bola schválená tvorba  

rezervného fondu v sume 36 643,00 EUR. V rozpočte na rok 2021 bolo 4.12.2020 schválené 

čerpanie rezervného fondu 12 766,00 EUR spolu: 52 075,00 EUR. Spolu rezervný fond  v 

skutočnosti bolo plnenie v sume 44 034,39  EUR. V roku 2021 boli použité: 

- Splátky úveru TKO                               11 280,00 EUR 

- TKO nákup                                            13 020,00 EUR 

- Oprava zdravotného                                 9 814,09 EUR  

- Nákup posilňovacieho stroja                    2 400,00 EUR 

- Nákup ozvučovacej techniky a stanov     7 520,30 EUR 

 

4. Príjmy ZŠsMŠ J.Hetényiho s VJM: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

14 603,00 11 783,49 80,69 % 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov  14 603,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

11 783,49 EUR, čo predstavuje   80,69 % plnenie.  

 

Príjmové finančné operácie:  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 
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0,00 2 457,60 - 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

775 010,66 757 893,18 97,79  % 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov  775 010,66 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume  757 893,18 EUR, čo predstavuje 97,79 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

681 015,04 672 009,29                 98,68 % 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 681 015,04 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 672 009,29 EUR, čo predstavuje 98,68 % čerpanie.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 

  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 176 457,48 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 

176 101,63 EUR, čo je  99,80 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

matriky, verejného poriadku a bezpečnosti, verejných priestranstiev, ochrany životného 

prostredia, bývania a občianskej vybavenosti, zdravotníctva, kultúry, športu, cintorína 

opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych 

subjektov. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 71 787,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

69 827,03 EUR, čo je 97,27 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 380 285,76 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

373 897,52 EUR, čo je 98,32 % 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. 

 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

30 632,11                   23 388,08                76,35 % 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 30 632,11 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 23 388,08 EUR, čo predstavuje  76,35 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

- Vybudovanie kamerového systému pri obecnej kompostárni 
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- Vypracovanie projektu rozvoj obce 

- Vonkajší fitness stroj 

- Fitness zariadenie v MKS, 

- Ozvučovacia technika a šiatre 

- Vybudovanie urnovej steny na cintoríne. 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

63 363,51 62 495,81            98,63 % 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií  63 363,51 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume  62 495,81 EUR, čo predstavuje  98,63 % čerpanie.  

 

4.  Výdavky ZŠsMŠ J.Hetényiho s VJM: 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

676 119,00 669 029,52                98,95 % 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 676 119,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 669 029,52 EUR, čo predstavuje   98,95 % čerpanie.  

 

Kapitálové výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

0,00 0,00                 - 

 

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov  0,00 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 1 412 277,07 

z toho : bežné príjmy obce  1 400 493,58 

             bežné príjmy RO 11 783,49 

Bežné výdavky spolu 1 341 038,81 

z toho : bežné výdavky  obce  672 009,29 

             bežné výdavky  RO 669 029,52 

Bežný rozpočet                                PREBYTOK 71 238,26 

Kapitálové  príjmy spolu 21 124,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  21 124,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 23 388,08 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  23 388,08 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet                            SCHODOK -2 264,08 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 68 974,18 

Vylúčenie z prebytku HČ 17 810,03 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 51 164,15 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  57 264,31 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  64 927,96 

Rozdiel finančných operácií -7 663,65 
PRÍJMY SPOLU   1 490 665,38 

VÝDAVKY SPOLU 1 429 354,85 

Hospodárenie obce  61 310,53 

Vylúčenie z prebytku HČ -17 810,03 

Upravené hospodárenie obce 43 500,50 

 

Prebytok rozpočtu v sume 68 974,18 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 zvýšenie cudzích zdrojov na ú účte obce podľa osobitných predpisov v sume 17 810,03 EUR  

navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu 30 000,00 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    16 362,62 EUR, a to na :  

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume               15 261,10 EUR 

- dopravné                     1 101,52 EUR. 

b)   zvýšenie rozsahu cudzích zdroj na osobitných účtoch obce v priebehu roku 2021, ktoré sú 

účelovo viazané. Ide tu o prostriedky inkasované od nájomníkov bytov ako kaucie. 

V roku 2021 ide o objem prostriedkov vo výške  1 447,41 EUR. 
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme 

tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške     30 000,00 EUR.  

 

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 38 026,20 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

36 643,02 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.28/2021 zo dňa 25.06.2021 

a 18/2021 zo dňa 07.05.2021 na nákup 

kompostérov  

- oprava zdravotného strediska uznesenie 

č.28/2021 zo dňa 25.06.2021 

- uznesenie č. 5/2021 zo dňa 19.02.2021 

obstaranie posilňovacieho stroja 

 

 

Uznesenie č.32/2021 zo dňa: 14.07.2021  

Ozvučovacia technika a stany  

 

 

13 020,00 

 

 

9 814,09 

 

     2 400,00  

 

                       

                           7 520,30 

 - ostatné úbytky – splátky úveru TKO  11 280,00 

KZ k 31.12.2021 30 634,83 

 

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   

910,35 

Prírastky - povinný prídel                                             1902,78 

Úbytky   - závodné stravovanie                      586,00    

               - regeneráciu PS, dopravu                                            900,00 

               - dopravné                                   0,00 

               - ostatné úbytky   /životné jubileá, regen/                                                                  100,00 

KZ k 31.12.2021 1227,13  

 

Fond prevádzky, údržby a opráv  

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. 

v z.n.p.. Fond je použitý na rekonštrukciu fasády, plynovej kotolne, výmenu kotla, nátery 

spoločných priestorov, výmenu okien a dverí.  

              

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 13 378,38 

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

   

10 146,00 

Úbytky   - použitie fondu :  
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- na opravu bytových objektov a spol. priestorov 10 765,82 

KZ k 31.12.2021 12 758,56 

 

 

 

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 4 584 568,91 4 399 418,23 

Neobežný majetok spolu 4 307 752,96 4 122 090,82 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 3 760,00 4 470,00 
Dlhodobý hmotný majetok 4 303 992,96 4 117 620,82 
Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 
Obežný majetok spolu 273 487,91 270 431,44 

z toho :   
Zásoby 19,09 23,67 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 26,00 15 753,54 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  60 443,18 28 492,06 
Finančné účty  212 979,64 226 162,17 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 20,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  3 328,04 6 895,97 

 

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 4 584 568,91 4 399 418,23 
Vlastné imanie  2 576 359,98 2 490 231,63 

z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  2 576 359,98 2 490 231,63 
Záväzky 891 753,95 855 452,16 
z toho :   
Rezervy  1 680,00 1 680,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé záväzky 675 052,66 600 443,68 
Krátkodobé záväzky 86 284,29 145 807,48 
Bankové úvery a výpomoci 128 737,00 107 521,00 
Časové rozlíšenie 1 116 454,98 1 053 734,44 

 

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 13 706,07 13 706,07 0,00 

- zamestnancom 11 416,90 11 416,90 0,00 

- poisťovniam  7 137,84               7 137,34 0,00 
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- daňovému úradu 1 531,01 1531,01 0,00 

- štátnemu rozpočtu 24 824,00 24 824,00 0,00 

- bankám 82 698,32 82 914,26 0,00 

- štátnym fondom 594 716,21 594 716,21 0,00 

- ostatné záväzky 117 741,81 117 741,81  

- rezervy 1 680,00 1 680,00 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2021 855 452,16 855 452,16 0,00 

 

 

 

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 

 

VÚB a. s. Nákup traktoru 39 732,00 € 9 936,00 € 84,61 € 5 784,06 € 2022 

VÚB a. s. Rekult. skládky 110 753,00 € 11 280,00 € 563,64 € 76 914,28 € 2028 

 

Obec uzatvorila v roku 2008 Zmluvu o úvere na rekultiváciu skládky tuhého komunálneho 

odpadu ako aj Zmluvu o úvere na nákup traktoru. Úvery sú dlhodobé, 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 podľa § 17 ods.6 písm. a): 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

z toho::  

 

- skutočné bežné príjmy obce   1 400 493,58 

- skutočné bežné príjmy ZŠsMŠ J. Hetényiho s VJM 11 783,49 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021* 1 412 277,07 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho:  

- zostatok istiny z bankových úverov 82 698,34 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 24 824,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 594 716,21 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 702 238,55 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 594 716,21 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 594 716,21 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021** 107 522,34 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2021* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

107 522,34 1 412 277,07               7,61 % 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
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b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 z 

toho:  

 

- skutočné bežné príjmy obce  1 400 493,58 

- skutočné bežné príjmy ZŠsMŠ J. Hetényiho s VJM 11 783,49 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 1 412 277,07 

  

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 545 069,58 

- dotácie z MF SR  52 475,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2021 597 544,58 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021* 814 732,49 

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

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004 0,00 

- 821005 21 216,00 

- 821007 38 434,88 

- 821009 0,00 

- 651002 10 194,58 

- 651003 0,00 

- 651004 0,00 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021  

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2021* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

69 845,46 814 732,49 8,57 % 

 

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

 

 

 

8. 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. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce.  

 
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  

- bežné výdavky na všeobecne prospešnú činnosť 

 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

FC Okoličná na Ostrove 26 500,00 € 26 500,00 € 0,00 € 

Dobrovoľný hasičský zbor  4 000,00 € 4 000,00 € 0,00 € 

Chovateľský a poľovnícky spolok Perdix 500,00 € 500,00 € 0,00 € 

Csemadok   1 400,00 € 1 400,00 €       0,00 € 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2015  

o dotáciách. 

 

 

9. Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021. 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške   30 000,00 EUR. 

 


