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Návrh záverečného účtu: 
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- zverejnený na webovom sídle obce dňa ........................ 
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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 schodkový 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2020 uznesením č. 157/2020 

Rozpočet bol zmenený šesťkrát : 

- prvá zmena   schválená dňa 22.4.2021 uznesením č. 165/2021 

- druhá zmena schválená dňa 17.6.2021 uznesením č. 177/2021 

- tretia zmena  schválená dňa 24.9.2021 uznesením č. 196/2021 

- štvrtá zmena schválená dňa 24.9.2021 uznesením č. 215/2021 

- piata zmena schválená dňa 15.12.2021 uznesením č. 215/2021 

- šiesta zmena schválená dňa 31.12.2021 rozpočtovým opatrením starostu obce , vzatá na 

vedomie 15.marca 2022 , uznesením číslo 226/2022 

 

 

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 1.401.695,71 1.747.330,04 1.684.764,60 96,42 

z toho :     

Bežné príjmy 1.328.837,17 1.564.014,34 1.504.605,09 96,20 

Kapitálové príjmy  3.695,29 3.695,29 100 

Finančné príjmy 47.958,54 146.037,72 142.881,53 97,84 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
24.900 33.582,69 33.582,69 100 

Výdavky celkom 1.401.695,71 1.656.758,64 1.552.594,08 93,71 

z toho :     

Bežné výdavky 378.278,22 509.250,01 448.893,63 88,15 

Kapitálové výdavky 47.890,49 96.179,73 63.171,55 65,68 

Finančné výdavky  10.800,00  0 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
975.527,00 1.040.528,90 1.040.528,90 100 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0,00 90.571,40 132.170,52  
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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 

1.401.695,71 1.747.330,04 1.684.764,60 96,42 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.747.330,04 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

1.684.764,60 EUR, čo predstavuje  96,42 % plnenie.  

 

A. Príjmy obce 

 

Bežné príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

1.328.837.17 1.564.014,34 1.504.605,09 96,20 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.564.014,34 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

1.504.605,09 EUR, čo predstavuje  96,20 % plnenie.  

 

daňové príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

394.081,00 416.045,76 416.045,76 100,00 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 416.045,76 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 416.045,76 EUR, čo predstavuje plnenie 

na 100,00 %. 

V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o 5,57 % čo predstavuje sumu 21.964,76 

EUR.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 32.454,05 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 31.049,83 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 95,67 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 26.087,73 EUR, príjmy 

dane zo stavieb a bytov boli v sume.4.962,10 EUR . Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 29.796,64 

EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1.289,19 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani 

z nehnuteľností v sume 14.320,72  EUR. 

 

Daň za psa   

Z rozpočtovaných  668,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 668,00€ čo je 100% plnenie. Za 

rozpočtový rok bolo zinkasovaných 582,00€ za nedoplatky z minulých rokov 34,00€. K 31.12.2021 

obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 86,00€ 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva 107 € 

Z rozpočtovaných 300,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 107,00 € čo predstavuje 35,67 % 
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Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Z rozpočtovaných 12201,61 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 9.952,15 € , čo je plnenie na 

81,56% . Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 8 546,29 € , za nedoplatky z minulých rokov 925,62€  

, predaj nálepiek na koše TKO vo výške 240,24 a vrecia na odpad do výške 260€. K 31.12.2021 obec 

eviduje pohľadávky poplatku za komunálna odpad a drobný stavebný odpad vo výške 5.400,27 € 

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 11.980,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8.065,67 EUR, čo je 

67,33. % plnenie.  

 

 

iné nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

 27.406,25 € 27.406,25 € 100 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 27.406,25 € EUR, bol skutočný príjem vo výške 

27.406,25 € EUR, čo predstavuje 100% plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z refundácie MOM, z vratiek preplatok na plyne  

a pokút v priestupkovom konaní..  

 

Prijaté bežné granty a transfery: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

880.438,51 € 1.062.647,67 € 1.011.310,43 € 95,17 

 

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 1.062.647,67 EUR bol skutočný príjem vo výške 

1.011.310,43 EUR, čo predstavuje 95,17 % plnenie. 

 

Prijaté bežné granty a transfery: 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3.000,00  Dotácia DHZ 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 40.116,00 Stravné 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny       996,00 Školské potreby 

Ministerstvo vnútra SR 27.978,63 Refundácia TSP 

Ministerstvo vnútra SR   4.520,64 Refundácia TSP MR 

Ministerstvo vnútra SR    3.476,00 Sčítanie 

Ministerstvo vnútra SR      818,89 Životné prostredie 

Ministerstvo vnútra SR  26.955,60 Refundácia MOPS 

Ministerstvo vnútra SR  6.246,01 Refundácia MOPS MR 

Ministerstvo vnútra SR           6.009,01 Environmentálny  fond 

Ministerstvo vnútra SR      865.473,69 ZŠ Novosad 

Ministerstvo vnútra SR  7506,85 Dotácia na matriku 

Ministerstvo vnútra SR  330,00 Prenesený výkon ŠS 

Ministerstvo vnútra SR  214,80 Skladník CO 

Ministerstvo vnútra SR  18,00 Dotácia na RA 

 

 

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

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

 695,29 695,29 100 

 3.000,00 3.000,00 100 

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 3.695,29 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3.695,29 EUR, čo je 100 

% plnenie.  

Príjem z predaja bytu ŠB bol vo výške  695,29 EUR a príjem z predaja pozemku na IBV bol vo výške 

3.000,00 EUR. 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom. 

 

Príjmové finančné operácie:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

21,99 21,99 0  

22,54 22,54 0  

23,52 23,52 0  

30.000,00 30.000,00 30.000,00 100 

 2.257,24 2.257,24 100 

 52.330,80 52.330,80 100 

 91,14 91,14 100 

17.890,49 17.890,49 16.917,60 94,56 

 26.000,00 23.884,75 91,86 

 6.600,00 6,600,00 100 

 10.800,00 10.800,00 100 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 146.037,72 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 142.881,53 EUR, čo predstavuje  97,84% plnenie.  

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 164/2021 zo dňa 22.4.2021 bolo schválené použitie rezervného 

fondu v sume 6 600 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 6 600,00 EUR. Projektová dokumentácia 

na Zvýšenie energetickej účinnosti ZŠsMŠ. 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 195/2021 zo dňa 24.9.2021 bolo schválené použitie rezervného 

fondu v sume 26 000 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 23  600,00 EUR pre Miestnu občiansku 

poriadkovú službu. 

V roku 2021 boli použité  

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na dopravné vo výške 2.257,24 €  

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na stravné pre deti v hmotnej núdzi vo výške 52 330,80 € 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na SODB 2021 vo výške 91,14 

- nevyčerpané prostriedky  zo ŠR na Hasičskú zbrojnicu vo výške 30 000,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   7 

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

33 582,69            33 582,69                         100 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 33 582,69 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

33.582,69  čo predstavuje  100,00 %  plnenie.  

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                         33.582,69 EUR 

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

426 168,71 616 229,74 512 065,18 83,10 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 616 229,74 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

512 065,18 EUR, čo predstavuje  83,10 % čerpanie.  

 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 

Z rozpočtovaných výdavkov 178 965,13 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 174 207,45 

EUR, čo je 97,34 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Obecného úradu,  matriky, 

Terénnych sociálnych pracovníkov, Miestnej občianskej poriadkovej služby. 

 

   Poistné a príspevok do poisťovní: 

Z rozpočtovaných výdavkov 64 239,64 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 60 919,74 

Eur  čo je 94,83 % čerpanie.  

 

  Tovary a služby: 

Z rozpočtovaných výdavkov 255 647,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 208 643,67 

EUR, čo je 81,61 % 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. 
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1. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

96 179,73                  63 171,55                65,68 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 96.179,73 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 63.171,55 EUR, čo predstavuje  65,68 čerpanie. Bola  dvakrát omylom  zaúčtovaná suma 

30 000,00 € z kódom zdroja 111 a kódom zdroja 131 l .  

 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a)  Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Novosad 

Z rozpočtovaných  48 585,78 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 46 917,60 EUR, čo 

predstavuje 96,56 %čerpanie.  

b) Betónové oplotenie pri Základnej škole 

 Z rozpočtovaných  8.393,95 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume. 8 393,78.EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie.  

c) Zmena Územného plánu  

Z rozpočtovaných  2.600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume. 1.260,00.EUR, čo 

predstavuje  48,46  % čerpanie.  

d) Projektová dokumentácia na Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠsMŠ   

Z rozpočtovaných  6.600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume. 6.600,00.EUR, čo 

predstavuje  100  % čerpanie. 

 

 

2. Výdavkové finančné operácie: 

 
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné čerpanie 

finanč. výdavkov 

% čerpania fin.výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

09211  10 800 0 0 

 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 10 800.00EUR nebolo skutočne čerpanie .  

 

 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

 

Bežné výdavky:  
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

k rozpočtu po zmenách 

Základná škola                                   975 527,00 1 040 528,90 1 040 528,90 100 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 1 040 528,90. EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

1 040 528,90 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  
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3.  

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1 538 187,78 

z toho : bežné príjmy obce  
1 504 605,09 

 

             bežné príjmy RO 
33 582,69 

 

Bežné výdavky spolu 1 489 422,53 

z toho : bežné výdavky  obce  
448 893,63 

 

             bežné výdavky  RO 
1 040 528,90 

 

Bežný rozpočet 
48 765,25  

 

Kapitálové  príjmy spolu 3 695,29 

z toho : kapitálové  príjmy obce  
3 695,29 

 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu   63 171,55 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  
63 171,55 

 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  
-59 476,26 

 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -10 711.01 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 88.573,53 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -99.284,54 
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  

 
142 881,53 

0,00 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Rozdiel finančných operácií 142 881,53  
PRÍJMY SPOLU   1 684 764,60 

VÝDAVKY SPOLU 1 552 594,08 

Rozpočtové hospodárenie obce  132 170,52 
Vylúčenie z prebytku/Havarijná situácia ZŠ, šatne, WC, 

podlahy 
75 000,00 

Vylúčenie z prebytku Dopravné ZŠ 

 
1 365,48 

Vylúčenie z prebytku rodinné prídavky staré roky 68,05 

Vrátka finančnej zábezpeky ZŠsMŠ – nezaevidované 

v rozpočte pravde podobne. z dôvodu softvérovej chyby, vid . 

účtovný doklad 12/ENER zo dňa 21.12.2021- príloha 

10.800,00 

Vylúčenie z prebytku – Územný plán Obce Novosad 1 340,00 

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver  0,00 

Upravené rozpočtové hospodárenie obce 43 596,99 
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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 bude zdrojom peňažných fondov. Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu 

rezervného fondu za rok 2021 vo výške 43 596,99 EUR.  

 

 
 
Účet 
 

 
                     Skutočnosť k 31.12.2021 

Bežný účet 155.178,36 

Rezervný fond 46.567,17 

Školský účet 76.373,81 

FNM 58,78 

Dotačný účet 90,79 

Sociálny fond 801,54 

Pokladňa 536,83 

 
Spolu: 

279.607,28 

 

 

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 Účel                       Suma         v EUR 

ZS k 1.1.2021  21.267,02       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

72 702,50      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 164/2021 zo dňa 22.4.2021      

- uznesenie č. 195/2021 zo dňa 24.9.2021       

- uznesenie č. 122/2020 zo dňa 25.6.2020       

..........   

       

PD ZŠ                                                          6 600,00 

MOPS                                                        23 049,57 

Hasičská zbrojnica                                     16 917,60       

KZ k 31.12.2021 46 567,17       

 

 

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 242,14   

Prírastky - povinný prídel -   1,05  %                    1 698,90                                     

Úbytky   - závodné stravovanie                        

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                1 139,50    

KZ k 31.12.2021                                                                  801,54 
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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 1 810 555,74 1.832 420,26 

Neobežný majetok spolu 1 513 670,57 1 538 829,05 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 1 318 556,71 1 343 715,19 

Dlhodobý finančný majetok 195 113,86 195 113,86 

Obežný majetok spolu 295 820,37 292 659,54 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS 11 418,14 9 369,26 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  5 031,39 3 519,00 

Finančné účty  279 370,84 279 771,28 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  1 064,80 931,67 

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 1 810 555,74 1 832 420,26 

Vlastné imanie  1 187 502,28 1 204 007,28 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  1 187 502,28 1 204 007,28 

Záväzky 87 701,92 80 507,89 

z toho :   

Rezervy  750,00 750,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 84 747,23 76 433,53 

Dlhodobé záväzky 242,14 801,54 

Krátkodobé záväzky 1 962,55 1182,82 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 535 351,54 547 905,09 
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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 1 182,82 1 182,82  

- zamestnancom    

- poisťovniam     

- daňovému úradu    

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky    

Záväzky spolu k 31.12.2021    

 

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 

 

       

 

Obec nemá žiadny úver ani žiadnu návratnú finančnú výpomoc.  

 

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. Obec ku koncu roku 2021 nevykazuje na účte bankové úvery, žiadny zostatok 

t.j. nemá poskytnuté žiadne návratné zdroje financovanie pre posúdenie celkovej zadlženosti. 

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií . 
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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.1/2013 o dotáciách, právnickým osobám,  

 

  
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie :  

 bežné výdavky na opravy chrámov 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Rímskokatolícka cirkev        500 EUR      500 EUR         0 

Gréckokatolícka cirkev        500 EUR      500 EUR         0 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2013 

o dotáciách. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nepodniká  . 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
 

 

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)štátnemu rozpočtu 

b)štátnym fondom 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

Obec nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zriadenú príspevkovú organizáciu 

 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   14 

 

a) 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 Matrika 7.506,85 7.506,85  

MV SR Rodinné prídavky 68,08 - 68,05 

MV SR Školstvo 884.361,69 807.996,21 76.365,48 

FSR - TSP Fond sociálneho rozvoja 32.499,27 32.499,27  

MV SR Prenesený výkon Evidencia  

obyvateľov 

330,00 330,00  

ÚPSVaR Strava v HN 40.116,00 40.116,00  

ÚPSVaR Školské potreby 996,00 996,00  

MV SR Dotácia skladník CO 214,80 218,80  

MV SR Dotácia DHZ 3.000,00 3.000,00  

DHZ Dotácia na úpravu hasičskej 

zbrojnice 

30.000,00 30.000,00  

MV SR Dotácia na MOPS 31.963,92 31.963,92  

MV SR Dotácia register adries 18,00 18,00  

MV SR Dotácia životné prostredie 818,89 818,89  

MF SR Dotácia  SODB 3.476,00 3.476,00  

MF SR Dotácia Environmentálny fond  6.009,01 6.009,01  

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         

Obec v zmysle schváleného uznesenia OZ č.154/2013 zo dňa 20.12.2013 neuplatňuje 

programy v rozpočte obce v zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  
 

 

 

 

 

 


