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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 prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.12.2020 uznesením č. 34/2020 . 

Rozpočet bol zmenený dvanásťkrát: 

 

 

 

Poradové 

číslo 

zmeny 

rozpočtu 

Dátum 

zmeny  

rozpočtu 

rozpočtovým  

opatrením 

Zmena rozpočtu rozpočtovým 

opatrením schválená uznesením číslo 

- rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 

   písm. a) b) c) 

1. 1/2021 

11.1.2021 

Rozpočtové opatrenie starostu obce 

2. 2/2021 

2.2.2021 

Rozpočtové opatrenie starostu obce 

3. 3/2021 

1.3.2021 

Rozpočtové opatrenie starostu obce 

4. 4/2021 

12.4.2021 

Rozpočtové opatrenie starostu obce 

5. 5/2021 

6.5.2021 

Rozpočtové opatrenie starostu obce 

6. 6/2021 

24.6.2021 

Uznesenie OZ č. 12/2021 – zo dňa 24.6.2021 

7. 7/2021 

29.7.2021 

Uznesenie OZ č. 17/2021 – zo dňa 29.7.2021 

8. 8/2021 

5.8.2021 

Rozpočtové opatrenie starostu obce 

9. 9/2021 

9.9.2021 

Rozpočtové opatrenie starostu obce 

10. 10/2021 

11.10.2021 

Rozpočtové opatrenie starostu obce 

11. 11/2021 

2.11.202 

Rozpočtové opatrenie starostu obce 

12. 12/2021 

14.12.2021 

Uznesenie OZ č. 33/2021 – zo dňa 14.12.2021 
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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 201 999 265 559 256 898,55 96,74 

z toho :     

Bežné príjmy 196 839 221 564 216 971,41 97,93 

Kapitálové príjmy 160 160 80,00 50,00 

Finančné príjmy 5 000 43 835 39 847,14 90,90 

Výdavky celkom 201 999 255 793 226 206,84 88,43 

z toho :     

Bežné výdavky 188 399 213 321 187 721,56 88,00 

Kapitálové výdavky 10 000 38 872 34 885,28 89,74 

Finančné výdavky 3 600 3 600 3 600,00 100,00 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0 9 766 30 691,71  

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

201 999 265 559 256 898,55 96,74 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 265 559 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

256 898,55 EUR, čo predstavuje  96,74% plnenie.  

 

1. Bežné príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

196 839 221 564 216 971,41 97,93 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 221 564 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

216 971,41 EUR, čo predstavuje  97,93% plnenie.  

 

a) daňové príjmy: 

I. Daňové výnosy DÚ 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

151 394 162 569 162 568,03 100,00 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 162 569 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 162 568,03 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. 

 

II. Daňové príjmy obce 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

16 543 16 543 16 417,03 99,24 



                                                                     V Z O R  5 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 5 390 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 349,11 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 99,24 % .  

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2 753,65 EUR a príjmy dane zo stavieb boli v sume 2 595,46 

EUR .  

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 5 349,11 EUR , za nedoplatky z minulých rokov 0,00 EUR . 

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 86,82 EUR . 

 

Daň za psa  

Z rozpočtovaných 392,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 354,63 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 90,47 % .  

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  354,63 EUR , za nedoplatky z minulých rokov 0,00 EUR . 

K 31.12.2021 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa . 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 9 991 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 9 945,90 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 99,55 % .  

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 9 945,90 EUR , za nedoplatky z minulých rokov 0,00 EUR . 

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad v sume 21,03  EUR. 

 

Daň z úhrad za dobývací priestor 

Z rozpočtovaných 770 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 767,39 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 99,66 % plnenie.  

K 31.12.2021 obec neeviduje pohľadávky na dani z úhrad za dobývací priestor . 

 

b) nedaňové príjmy:  

I. Vlastné príjmy z prenájmu 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

5 175 5 175 5 049,00 97,57 

 

Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných  5 175,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 049,00 EUR, čo je 97,57 

% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 5 000,00 EUR a 

príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 49,00 EUR . 

 

II. Vlastné príjmy obce 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

13 457 14 720 11 644,97 79,11 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

 

a. správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1 349 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 348,50 EUR, čo je 99,96 % 

plnenie. 

 

       b. za porušenie predpisov – pokuta za stavebný priestupok 

Z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  100,00 EUR, čo je 100,00 

% plnenie.  
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c. za predaj výrobkov , tovarov a služieb – poplatky vyberané obcou 

Z rozpočtovaných 3 606 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  3 335,28 EUR, čo je 92,49 % 

plnenie.  

d. za školy a školské zariadenia – prevádzkový poplatok MŠ 

Z rozpočtovaných 1 865 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 257,12 EUR, čo je 67,41 % 

plnenie.  

e. za stravné 

Z rozpočtovaných 7 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 604,07 EUR, čo je 71,85 

% plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy: 

I. Z dobropisov  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

3 000 3 550 3 545,47 99,87 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov z dobropisov  3 550 EUR, bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 vo výške 3 545,47 EUR, čo predstavuje 99,87 % plnenie.  

Uvedený príjem predstavuje príjem dobropisu za rok 2020 za dodávku plynu v sume 2 518,09 EUR 

, príjem dobropisu za rok 2020 za dodávku elektrickej energie v sume 1 015,86 EUR a príjem 

dobropisu za rok 2020 zo Spoločného obecného úradu v Rajci  v sume 11,52 EUR . 

 

II. Iné  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

0 16 16,00 100,00 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov z trov konania o priestupku  16 EUR, bol skutočný 

príjem k 31.12.2021 vo výške 16,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.  

Uvedený príjem predstavuje príjem z trov konania o stavebnom priestupku v roku 2021 . 

 

d) prijaté bežné granty a transfery: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

7 270 18 991 17 730,91 93,36 

 

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 18 991 EUR bol skutočný príjem vo výške 17 730,91 

EUR, čo predstavuje 93,36% plnenie. 

 

Prijaté bežné granty a transfery: 

 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra SR 500,00 „Múdre hranie„ – podpora zlepšenia vybavenia 

materských škôl v oblasti detských kníh 

a didaktických pomôcok 

 60,00 Dopravné žiakov pre materskú školu 

 4 207,51 Prenesený výkon štátnej správy 

Úrad práce , sociálnych 

vecí a rodiny 

2 824,62 Stravovacie návyky - predškoláci 

Štatistický úrad SR 2 393,82 SODB 2021 – sčítanie obyvateľov 

Nadácia Pontis 800,00 Realizácia verejnoprospešných aktivít 
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Nadácia Spoločne pre 

región 

3 273,46 Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora 

vzdelávania 

Nadácia Kia Motors 

Slovakia 

998,72 Projekt „Záhrada plná zmyslových podnetov“ 

 

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

COVID - 19: 

 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra SR 285,00 Príspevok na testovanie , osobné ochranné 

pomôcky a dezinfekčné prostriedky 

Štátny rozpočet 2 390,00 Skríningové testovanie obyvateľstva 

 

Popis najvýznamnejších prijatých bežných grantov a transferov v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID -19: 

- refundácia nákladov obce súvisiacich so skríningovým testovaním obyvateľstva na  

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 

160 160 80,00 50,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 160 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 80,00 

EUR, čo predstavuje  50,00 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 160,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 80,00 EUR, čo je 50,00 % 

plnenie.  

Príjem z predaja kapitálových aktív predstavuje príjem z predaja 1 vodomernej šachty a bol vo výške 

80,00 EUR . 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

5 000 43 835 39 847,14 90,90 

 

a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

5 000 6 918 2 930,79 42,36 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov  

6 918 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 930,79 EUR, čo predstavuje  42,36 % plnenie. 

 

V roku 2021 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky z dotácie poskytnutej v roku 2019 od Ministerstva financií SR –         

„ Rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu “  v sume 1 013,93  EUR 
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- nevyčerpané prostriedky z dotácie poskytnutej v roku 2020 z ÚPSVaR na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa – predškoláci MŠ  v sume 639,60  EUR 

- nevyčerpané prostriedky z dotácie poskytnutej v roku 2020 od Štatistického úradu SR na 

SODB 2021 – sčítanie domov a bytov v roku 2020  v sume 698,45  EUR 

- prostriedky školského stravovania z roku 2020 – zapojenie do príjmov roku 2021 v sume 

578,81 EUR 

/ 259,82 EUR – pokladňa + 318,99 EUR – bankový účet / 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..  

 

b) Prevod prostriedkov z peňažných fondov 

  
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

0 36 917 36 916,35 100,00 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 13/2021 zo dňa 24.6.2021 bolo schválené použitie rezervného 

fondu v sume 3 965,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 3 415,00 EUR . 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 17/2021 zo dňa 29.7.2021 bolo schválené použitie rezervného 

fondu v sume 33 501,35 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 33 501,35 EUR . 

   

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

201 999 255 793 226 206,84 88,43 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 255 793 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

226 206,84 EUR, čo predstavuje  88,43 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

188 399 213 321 187 721,56 88,00 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 213 321 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

187 721,56 EUR, čo predstavuje  88,00 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 1 Záverečného účtu . 

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 98 950,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 89 295,28 

EUR, čo je 90,24 % čerpanie. Patria sem odmeny poslancov Obecného zastupiteľstva , odmeny 

zamestnancom mimopracovného pomeru a mzdové prostriedky pracovníkov Obecného úradu , 

Materskej školy , Školskej jedálne pri Materskej škole a opatrovateliek .  

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 33 811,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 32 900,87  

EUR, čo je 97,31 % čerpanie.  
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Tovary a služby  

Z rozpočtovaných výdavkov 73 291 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 59 625,65 EUR, 

čo je 81,35 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, 

energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 6 669 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 628,90 EUR, 

čo predstavuje 84,40 % čerpanie. Patria sem transfery poskytnuté na činnosť Spoločného obecného 

úradu v Rajci , na členské príspevky združení , ktorých je obec členom , transfer poskytnutý Centru 

voľného času a transfery vyplácané jednotlivcom / dopravné detí MŠ , dar dôchodcom /. 

 

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

výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 600 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 270,86 EUR, čo 

predstavuje 45,14 % čerpanie.  

 

  

2. Kapitálové výdavky: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

10 000 38 872 34 885,28 89,74 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 38 872 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

34 885,28 EUR, čo predstavuje  89,74 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č. 2 Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu 

Z rozpočtovaných  5 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 1 013,93 EUR, čo 

predstavuje 20,27 % čerpanie.  

 

b) Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ku ihrisku 

Z rozpočtovaných  33 502 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 33 501,35 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % čerpanie.  

 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

3 600 3 600 3 600 100,00 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 3 600 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 3 600,00 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou č.3 

Záverečného účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 3 600 EUR na splácanie istiny z prijatého úveru 

bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 3 600,00  EUR, čo predstavuje 100,00 % 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 216 971,41 

Bežné výdavky spolu 187 721,56 

Bežný rozpočet 29 249,85 

Kapitálové  príjmy spolu 80,00 

Kapitálové  výdavky spolu 34 885,28 

Kapitálový rozpočet  -34 805,28 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu 5 555,43 

Úprava schodku HČ 3 564,55 

/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 9 119,98 

Príjmové finančné operácie  39 847,14 

Výdavkové finančné operácie  3 600,00 

Rozdiel finančných operácií 36 247,14 
PRÍJMY SPOLU   256 898,55 

VÝDAVKY SPOLU 226 206,84 

Rozpočtové hospodárenie obce  30 691,71 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 3 564,55 

Upravené rozpočtové hospodárenie obce 27 127,16 

 

  

Schodok rozpočtu v sume 5 555,43 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 3 564,55 EUR  bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný : 

- z finančných operácií  9 119,98 EUR 

 

Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o : 

 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  1 181,80 EUR, a to na :  

- prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva / dopravné MŠ /v sume  31,70 EUR 

- dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa - predškoláci v sume 1 150,10 EUR 

 

b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od Nadácie Spoločne pre región podľa 

ustanovenia  § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1 638,86 EUR 

  

c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140-141 

zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v sume 743,89 EUR 

 

Zostatok  finančných operácií v sume  36 247,14 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 9 119,98 EUR 
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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 v sume 27 127,16  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 27 127,16 EUR  

 

V Záverečnom účte obce Veľká Čierna za rok 2020 boli z prebytku bežného a kapitálového 

rozpočtu nesprávne vylúčené nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky 

poskytnuté v roku 2019 v sume 5 000,00 EUR . Z toho dôvodu bola  tvorba rezervného fondu za rok 

2020 / 23 513,28 EUR /  nesprávne vypočítaná – správna tvorba rezervného fondu za rok 2020 mala 

byť 28 513,28 EUR . 

 

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

27 127,16 EUR + 5 000,00 EUR = 32 127,16 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  13 507,89 

Prírastky - z finančných operácií          23 513,28 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 13/2021zo dňa 24.6.2021 

   - vypracovanie potvrdenia ŠOP SR k projektu MŠ  

   - prepracovanie rozpočtu k projekt MŠ  

   - digitálny pasport  miestnych komunikácií  

   - splátky úveru 1.-7./2021  

- uznesenie č.17/2021 zo dňa 29.7.2021   

   - rekonštrukcia miestnej komunikácie  

 

 

70,00 

300,00 

945,00 

2 100,00 

 

33 501,35 

KZ k 31.12.2021 104,82 

 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho 

fondu upravuje Vnútorný predpis o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu Obce Veľká Čierna . 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 322,36 

Prírastky - povinný prídel -       1,25  %                    957,00 

Úbytky   - stravovanie                     1 067,64 

KZ k 31.12.2021 211,72 
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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 1 570 769,62 1 472 359,39 

Neobežný majetok spolu 1 515 441,13 1 430 657,06 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 1 454 504,29 1 369 720,22 
Dlhodobý finančný majetok 60 936,84 60 936,84 

Obežný majetok spolu 54 839,60 41 179,12 
z toho :   
Zásoby 5 403,24 514,81 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 11,52 31,68 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  64,44 117,85 
Finančné účty  49 360,40 40 514,78 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  488,89 523,21 

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 1 570 769,62 1 472 359,39 

Vlastné imanie  321 283,56 325 356,42 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  321 283,56 325 356,42 

Záväzky 40 076,30 43 250,87 
z toho :   
Rezervy  760,00 760,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 6 335,83 5 167,87 
Dlhodobé záväzky 322,36 211,72 
Krátkodobé záväzky 6 278,11 14 331,28 
Bankové úvery a výpomoci 26 380,00 22 780,00 

Časové rozlíšenie 1 209 409,76 1 103 752,10 

 

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 830,46 830,46 0,00 

- zamestnancom 6 088,73 6 088,73 0,00 

- poisťovniam  3 854,35 3 854,35 0,00 

- daňovému úradu 938,97 938,97 0,00 

- štátnemu rozpočtu 5 167,87 5 167,87 0,00 

- bankám 22 780,00 22 780,00 0,00 

- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky 3 590,49 3 590,49 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2021 43 250,87 43 250,87 0,00 
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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 

Slovensko ,a.s. 

Vybudovanie 

vodovodu 

70 962,00 3 600,00 270,86 14 262,00 2024 

 

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 8 518,00 EUR schválená obecným zastupiteľstva dňa 

28.9.2020 uznesením č. 15/2020 . Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlžník 

môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.  

 

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:  

- skutočné bežné príjmy obce  208 196,26 

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2020* 208 196,26 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:  

- zostatok istiny z bankových úverov 14 262,00 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 8 518,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021** 22 780,00 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

22 780,00 208 196,26 10,94 % 

 

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

- skutočné bežné príjmy obce  208 196,26 

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2020 208 196,26 
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 2 104,07 

- dotácie zo ŠR 7 033,68 

- účelovo určené peňažné dary  500,00 

- dotácie z Eurofondov  10 423,82 

Spolu bežné príjmy obce  účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné 

príjmy k 31.12.2020  
20 061,57 

Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020* 188 134,69 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny) 3 600,00 

- 651002 (bankový úver - splátka úrokov) 270,86 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 3 870,86 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

3 870,86 188 134,69 2,06 % 

 

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

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

 
Obec Veľká Čierna nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie . 

 

  

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 dotáciu v súlade so VZN č.02/2016 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  

 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza 

  - činnosť CVČ KSŠ v Rajci 

100,00 100,00 0,00 

 

K 31.12.2021 bola vyúčtovaná  dotácia, ktorá bola poskytnutá v súlade so VZN č.02/2016 o dotáciách. 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec Veľká Čierna v roku 2021 nevykonávala podnikateľskú činnosť . 
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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: 

 

Obec Veľká Čierna nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej organizácie . 

 

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

 

Obec Veľká Čierna nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie . 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

Obec Veľká Čierna nie je zriaďovateľom žiadnej právnickej osoby . 

 

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 - 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Nenormatívne finančné prostriedky – rozvojový 

projekt „ Múdre hranie “- MŠ 

/ bežné výdavky / 

500,00 500,00 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Nenormatívne finančné prostriedky – príspevok 

na špecifiká na rok 2021 

285,00 285,00 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Nenormatívne finančné prostriedky – dopravné 

žiakov MŠ 

60,00 28,30 31,70 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Činnosť preneseného výkonu štátnej správy na 

úseku registra adries 

/ bežné výdavky / 

18,00 18,00 0,00 

Ministerstvo 

dopravy , 

výstavby a reg. 

rozvoja SR 

Činnosť preneseného výkonu štátnej správy na 

úseku stavebného poriadku 

/ bežné výdavky / 

458,71 458,71 0,00 



                                                                     V Z O R  16 

Ministerstvo 

životného 

prostredia SR 

Činnosť preneseného výkonu štátnej správy na 

úseku životného prostredia 

/ bežné výdavky / 

34,69 34,69 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Činnosť preneseného výkonu štátnej správy na 

úseku hlásenia pobytu občanov a registra 

obyvateľov SR 

/ bežné výdavky / 

116,82 116,82 0,00 

Ministerstvo 

dopravy , 

výstavby a reg. 

rozvoja SR 

Činnosť preneseného výkonu štátnej správy na 

úseku miestnych a účelových komunikácií 

/ bežné výdavky  / 

15,29 15,29 0,00 

Ministerstvo 

školstva , vedy 

, výskumu 

a športu SR 

Nenormatívne finančné prostriedky – príspevok 

pre 5 – ročné deti MŠ 

/ bežné výdavky / 

3 564,00 3 564,00 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Sčítanie obyvateľov , domov a bytov v roku 

2021 – časť sčítanie obyvateľov v roku 2021 

2 393,82 2 393,82 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Testovanie na ochorenie COVID - 19 2 390,00 2 390,00 0,00 

ÚPSVaR Podpora k stravovacím návykom dieťaťa pre 

MŠ Veľká Čierna – predškoláci 

/ bežné výdavky / 

2 822,40 1 672,30 1 150,10 

Ministerstvo 

financií SR 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy 

kultúrneho domu 

/ kapitálové výdavky / 

0,00 0,00 3 986,07 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec Veľká Čierna neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec Veľká Čierna v roku 2021 neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtov iných obcí . 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec Veľká Čierna v roku 2021 neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu VÚC . 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Obec Veľká Čierna na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 35/2020 zo dňa 28.12.2020 

neuplatňovala programovú štruktúru v rozpočte obce Veľká Čierna pre rok 2021. 
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13. Návrh uznesenia 
 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie  

správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  
Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  
tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške  32 127,16 EUR 

         

 

 

 

 
Vypracovala : Zuzana Martincová                           Predkladá: Ján Matejička  

 

 

 

 

Vo Veľkej Čiernej dňa 4.3.2022 

 

 


