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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 schodkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2020 uznesením č.36/2020.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 31.03.2021 starostkou obce
- druhá zmena schválená dňa 25.06.2021 uznesením č. 41/2021
- tretia zmena schválená dňa 13.09.2021 uznesením č. 43/2021
- štvrtá zmena schválená dňa 15.12.2021 uznesením č. 45/2021
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
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

78 186,00

105 682,00

104 792,24

99,16

57 686,00

78 507,50

77 617,83

98,87

20 500,00

27 174,50

27 174,41

100,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

78 186,00

105 682,00

100 275,31

94,88

58 186,00
20 000,00

81 094,00
24 588,00

75 687,65
24 587,66

93,33
100,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

78 186,00

105 682,00

104 792,24

99,16

Z rozpočtovaných celkových príjmov 105 682,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
104 792,24EUR, čo predstavuje 99,16 % plnenie.
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A. Príjmy obce
1. Bežné príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

57 686,00

78 507,50

77 617,83

98,87

Z rozpočtovaných bežných príjmov 78 507,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
77 617,83 EUR, čo predstavuje 98,87 % plnenie.
a) daňové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

55 832,00

58 660,00

58 538,66

99,79

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 50 006,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume50 006,33 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 4 974,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume4 947,12 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,46 % . Príjmy dane z pozemkov boli v sume2 893,88 EUR, príjmy dane zo
stavieb boli v sume2 053,24 EUR. K 31.12.2021 obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností.
Daň za psa 170,00 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 0,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3 415,21 EUR

b) nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

1 750,00

13 672,50

12 763,09

93,35

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2 810,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume1 885,56 EUR, čo je 67,10
% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 43,12 EUR, príjem z prenajatých
pozemkov v sume 770,44 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 072,00
EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 10 862,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 10 877,53 EUR, čo je
100,14 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z ostatných poplatkov /správne poplatky/
v sume 298,00 EUR, poplatky za predaj dreva v sume 10 443,05 EUR, za predaj kníh „Partizánske
vatry“ v sume 58,50 EUR, za predaj KUKA-nádob v sume 68,28 EUR.
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

0,00

0,00

142,35

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

Medzi iné nedaňové príjmy boli príjmy z dobropisov /preplatok za el. energiu/ v sume 142,35 EUR.
d) prijaté bežné granty a transfery:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

104,00

6 175,00

6 173,73

99,98

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 6 175,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 6 173,73
EUR, čo predstavuje 98,87 % plnenie.
Prijaté bežné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

OÚ Prešov, ood.št.správy
vôd a vyk. Zlož.ŽP
OÚ,
ÚPSVaR
Stará
Ľubovňa
MV SR Bratislava, sekcia
verejnej správy
Štatistický úrad Bratislava
Pôdohosp .plat. agentúra

18,61

Starostlivosť o ŽP

755,00

Osobitný
príjemca
/poberateľ DHN/
Register adries
Register obyvateľov
Sčítanie obyvateľov
Obecný
les-územia
európskeho významu

21,20
62,70
2 220,64
2 660,58

Účel

Poznámka

V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia
COVID - 19:
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

MF SR Bratislava

435,00

Účel

Plošné
COVID-19

Poznámka

testovanie

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
V roku 2021 obec nemala rozpočtované ani skutočné kapitálové príjmy.

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
finančných príjmov

% plnenia fin. príjmov
k rozpočtu po zmenách

20 500,00

27 174,50

27 174,41

100,00
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Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 27 174,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 27 174,41 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č.43/2021 zo dňa 13.09.2021 bolo schválené použitie rezervného
fondu v sume 5 803,50 EUR. Prostriedky boli použité na krytie výdavkov pri rekonštrukcii novej
kancelárie a knižnice.
Cez finančné operácie boli do rozpočtu zapojené nevyčerpané prostriedky-dotácie z minulých rokov
a to:
- kapitálová dotácia na rekonštrukciu miestnej komunikácie a výstavbu oporného muru v sume
20 000,00 EUR,
- bežná dotácia na výdavky ohľadne sčítania domov v sume 870,91 EUR,
- bežná dotácia na divadelné predstavenie v sume 500,00 EUR. Dotácia na divadelné
predstavenie v roku 2021 nebola použitá, musela byť vrátená nakoľko v rámci vyhlásenej
mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19 nebolo možné uskutočniť divadelné
predstavenie v určenom termíne.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

78 186,00

105 682,00

100 275,31

94,88

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 105 682,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
100 275,31 EUR, čo predstavuje 94,88 % čerpanie.
A. Výdavky obce
1. Bežné výdavky:
Funkčná klasifikácia

0111-Výk.a zák.org.
0112-Fin. a rozp. zál.
0160-Vš. sl. Inde
neklasifikované
0220-Civilná obrana
0422-Lesníctvo
0451-Cestná doprava
0510-Nakladanie s
odpadmi
0620-Rozvoj obcí
0640-Verejné
osvetlenie
0820-Kultúrne služby
0830-Vys.a vyd.sl.
0840-Náb. a iné spol.
sl.
0911-Predpr.vzdel.
1040-Rodina a deti

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

41 016,00
556,00
609,00

52 652,00
902,00
3 701,00

51 207,01
897,00
3 662,19

97,26
99,48
98,95

0,00
630,00
4 100,00
5 510,00

966,00
6 071,00
2 901,00
5 606,00

962,16
5 550,01
1 419,00
4 472,62

99,60
91,42
48,91
79,78

161,00
1 514,00

279,00
1 314,00

279,00
1 276,40

100,00
97,14

2 360,00
200,00
780,00

4 019,00
272,00
806,00

3 566,04
172,00
682,92

88,73
63,24
84,73

750,00
0,00

850,00
755,00

785,96
755,00

92,47
93,33
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 81 094,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
75 687,65 EUR, čo predstavuje 93,33 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:
Z rozpočtovaných výdavkov 24 778,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 24 777,66
EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostky obce,
odmeny za sčítanie obyvateľov, poslancov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní:
Z rozpočtovaných výdavkov 10 053,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume.10 043,66
EUR, čo je 99,91 % čerpanie.
c) Tovary a služby:
Z rozpočtovaných výdavkov 44 698,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 39 576,33
EUR, čo je 88,54 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

2. Kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

0111-Výk.a zák.org.
0451-Cestná dopr.

0,00
20 000,00

670,00
23 918,00

670,00
23 917,66

100,00
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 24 588,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 24 587,66 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

k 31.12.2021

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:
a) Prípravná a proj. dokumentácia – zateplenie obecného úradu
Z rozpočtovaných 670,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 670,00EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Z rozpočtovaných 23 918,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 23 917,66 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Rozpočtové hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené rozpočtové hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
77 617,83
77 617,83
0,00

75 687,65
75 687,65
0,00

+ 1 930,18
0,00
0,00
0,00

24 587,66
24 587,66
0,00

-24 587,66
-22 657,48
0,00
0,00
0,00
27 174,41
0,00

+ 27 174,41
104 792,24
100 275,31
+4 516,93
0,00
0,00
0,00
0,00

Schodok rozpočtu v sume 22 657,48 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 rezervného fondu
5 803,50 EUR
- z finančných operácií
16 853,98 EUR

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 4 516,93 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
4 516,93 EUR
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
4 516,93 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
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 43/2021 zo dňa 13.09.2021
obstaranie-rek. nová kancelária
- uznesenie č. 43/2021 zo dňa 13.09.2021
obstaranie-rek .nová knižnica
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
2 800,57

3 002,93
4544,50
1259,00

0,00

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho
fondu upravuje interná smernica vydaná starostkou obce.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
408,01
231,52

42,75

43,00
553,78
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6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
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

ZS k 1.1.2021 v EUR
751 111,24
714 928,30

KZ k 31.12.2021 v EUR
743 954,89
729 450,95

682 534,86
32 393,44
35 756,63

697 057,51
32 393,44
14 150,56

971,78

1 002,98

1 616,96
33 167,89

2 597,41
10 550,17

426,31

353,38

ZS k 1.1.2021 v EUR
751 111,24
315 726,18

KZ k 31.12.2021 v EUR
743 954,89
322 982,90

315 726,18
29 213,95

322 982,90
9 813,94

1 069,40
21 370,91
420,15
3 626,49
2 727,00
406 171,11

1060,40
0,00
571,11
5 455,43
2 727,00
411 158,05

PASÍVA
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

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

z toho v lehote splatnosti

1 827,55
1 638,56
1 201,20
192,60

1 827,55
1 638,56
1 201,20
192,60

595,52
5 455,43

595,52
5 455,43

z toho po lehote splatnosti
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Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon
samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19 v sume 2 727,00 EUR schválená obecným zastupiteľstva. Prvá splátka
v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027.

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 neposkytla dotácie.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnym fondom
b) rozpočtom iných obcí
c) 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 štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu,
transferu ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-5-

OÚ Prešov, ood.št.spr.vôd
a vyk.zlož. ŽP
OÚ, ÚPSVaR St. Ľub.
MV SR Bratislava, sekcia
ver. správy
Štatistický úrad Bratislava
MF SR Bratislava
Pôdohospod. pl. agentúra

bežné výdavky-úsek ŽP

18,61

18,61

0,00

bežné výdavky-osob.
príjemca
bežné výdavky:
register adries /REGA/
register obyv. /REGO/
bežné výdavky-sčítanie
obyvateľov
bežné výdavky-plošné
testovanie COVID-19
bežné výdavky-na
územia eur. Významuob. les

755,00

755,00

0,00

21,20
62,70

21,20
62,70

0,00
0,00

2 220,64

2 220,64

0,00

435,00

435,00

0,00

2 660,58

2 660,58

0,00
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b/Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Viera Kravčáková
Starostka obce

12

