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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   2020. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 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 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce a rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 

14.12.2020 uznesením č. 133/2020 

Zmeny rozpočtu: 

- prvá zmena schválená dňa 09.04.2021 uznesením č. 147/2021 

- druhá zmena schválená dňa 03.09.2021 uznesením č. 174/2021 

- tretia zmena schválená dňa 10.12.2021 uznesením č. 188/2021 

- štvrtá zmena schválená dňa 31.12.2021 rozpočtovým opatrením č. 4/2021 na základe 

oznámení o dotáciách MV SR, OZ vzalo na vedomie uznesením č. ......./2022 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 559.882,03 1.133.031,84 

z toho :   

Bežné príjmy 559.882,03 699.831,91 

Kapitálové príjmy 0,00 168.955,56 

Finančné príjmy 0,00 264.244,37 

Výdavky celkom 522.980,92 1.132.271,17 

z toho :   

Bežné výdavky 510.430,92 691.808,22 

Kapitálové výdavky 10.000,00 255.029,03 

Finančné výdavky 2.550,00 185.433,92 

Rozpočtové hospodárenie obce 36.901,11 760,67 

 

 

z toho: 

RO s právnou subjektivitou 

 

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 31.060,00 23.037,40 

z toho :   

Bežné príjmy 31.060,00 13.300,00 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné príjmy 0,00 9.737,40 

Výdavky celkom 283.857,55 390.934,76 

z toho :   

Bežné výdavky 283.857,55 390.934,76 

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 
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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 

1.133.031,84 1.113.285,85 98,26 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.133.031,84 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 1.113.285,85 EUR, čo predstavuje 98,26 % plnenia.  

 

1. Bežné príjmy 

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

699.831,91 698.975,32 99,88 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 699.831,91 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

698.975,32 EUR, čo predstavuje  99,88 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

262.973,94 264.330,67 100,52 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 224.937,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 225.269,78 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,15 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 27.094,44 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 27.440,34 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 101,28 % plnenia. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 23.387,38 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 4.012,52 EUR a z bytov boli v sume 40,44 EUR. 

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností za rok 2021 v sume 580,40 EUR 

a celkom za minulé roky spolu 1.541,97 EUR.. Výber daní bol v roku 2021 vyšší z dôvodu úhrad 

oneskorených platieb. 

 

Daň za psa  408,03 EUR 

Daň za užívanie verejného priestranstva 88,00 EUR 

Daň za automaty 30,00 EUR 

Daň za ubytovanie 1.052,50 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 10.042,02 EUR 

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za odpad za rok 2021 v sume 2.028,86 

EUR a celkom za minulé roky spolu 3.794,49 EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

50.173,23 55.440,17 110,50 

 

Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 36.873,23 EUR bol skutočný príjem obce k 31.12.2021 v sume 38.917,24 

EUR, čo je 105,54 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov 
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a hrobové miesta v sume 3.829,52 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 

v sume 3.436,16 EUR. Plnenie 16.522,93 EUR z 13.300,00 EUR tvoria príjmy ZŠ s MŠ. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky z rozpočtovaných 28.097,54 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 32.348,06 EUR čo je 115,13 % plnenie. Z toho správne poplatky v sume 831,10 EUR, 

poplatky a platby z predaja a služieb obce v sume 14.994,03 EUR a 16.522,93 EUR tvoria 

príjmy ZŠ s MŠ. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

15.791,69 15.792,00 100,00 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov - príjmy z refundácie a z dobropisov 15.791,69 

EUR, bol skutočný príjem vo výške 15.792,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 386.684,74 EUR bol skutočný príjem vo výške 

379.204,48 EUR, čo predstavuje 98,07 % plnenie. 

Poskytovateľ dotácie Účel Suma v EUR 

Ministerstvo vnútra SR Matričná činnosť  2.474,20 

Ministerstvo vnútra SR REGOB  195,03 

Ministerstvo vnútra SR Register adries  27,60 

DPO SR DHZO  2.944,30 

Ministerstvo vnútra SR Sčítanie – SODB  3.192,10 

Ministerstvo vnútra SR Náklady testovanie covid 29.790,00 

Ministerstvo vnútra SR Školstvo – prenesené kompetencie 266.975,00 

Úrad práce soc. vecí a rodiny Školstvo – prenesené kompetencie 9.664,60 

MPC Školstvo – asistent učiteľa 12.426,07 

Úrad práce soc. vecí a rodiny  Osobitný príjemca  3.872,65 

Úrad práce soc. vecí a rodiny Odmena pracovníkom KC 2.298,40 

Implementačná agentúra Komunitné centrum  36.444,53 

BBSK Rekonštrukcia Pamätný dom S. Zocha 6.000,00 

BBSK Altánok pri požiarnej zbrojnici 1.500,00 

Nadácia Pontis Zariadenie a záhrada KC  1.400,00 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:  

Najvýznamnejší prijatý transfer  vo výške 289.065,67 EUR obec prijala zo ŠR pre  rozpočtovú 

organizácia – ZŠ s MŠ: 

- normatívne bežné výdavky spolu: 201.012,00 EUR 

- nenormatívne bežné výdavky spolu:  47.523,67 EUR 

- oprava telocvične – 40.530,00 EUR 

- vratka za nevyčerpané finančné prostriedky na stravovanie 4.581,40 EUR 

Časť dotáciu na rekonštrukciu Pamätného domu bola vrátená vo výške 4.020,00 EUR, vzhľadom 

na rastúce ceny výdavky nepostačovali na uvedené činnosti v žiadosti BBSK, ktorá ich obci 

neuznala a preto náklady na okná boli vo väčšej miere hradené z vlastných zdrojov. 
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Transfery boli použité podľa určenia účelu: na rekonštrukciu telocvične, refundáciu miezd, 

odvodov, materiálu alebo preplatenie výdavkov jednotlivcom v prípade osobitného určenia 

príjemcu.  

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

168.955,56 159.591,06 94,46 

 

Z rozpočtovaných 168.955,56 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 159.591,06 EUR, 

čo je 94,46 % plnenie.  

 

Granty a transfery: 

Obec prijala od MV SR nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu komunitného centra 

v sume 159.591,06 EUR. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

264.244,37 254.719,47 96,40 

 

Z rozpočtovaných 264.244,37 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 254.719,47 EUR, 

čo je 96,40 % plnenie.   

Zapojenie finančných prostriedkov z roku 2021 na prenesené kompetencie ZŠ s MŠ 9.106,88 

EUR, SODB a IOM 407,50 EUR a ZŠ s MŠ 9.737,40 EUR. 

Prijaté úvery obce spolu v sume 235.467,69 EUR. 

 

V roku 2020 obec prijala dlhodobú návratnú finančnú výpomoc z MF SR na pokrytie výpadku 

podielových daní v sume 11.869,00 EUR kvôli, nepriaznivej pandemickej situácii. 

 

4. Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou 

Základná škola s materskou školou 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

13.300,00 16.522,93 124,23 

 

Z rozpočtovaných 13.300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 16.522,93 EUR čo 

je 124,23 % plnenie.  

Príjmy za MŠ a ŠKD 513,00 EUR,  za predaj výrobkov 4.807,85 EUR, za stravné 11.201,43 

EUR. 

 

Kapitálové príjmy RO v roku 2021 nemala. 

 

Príjmové finančné operácie: 

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

9.737,40 9.737,40 100 
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Z rozpočtovaných 9.737,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 9.737,40 EUR 

prostriedky z predchádzajúcich rokov, čo predstavuje 100,00 % plnenie.  

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 
 

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

1.132.271,17 1.110.209,78 98,05 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1.132.271,17 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 1.110.209,78 EUR, čo predstavuje  98,05 % čerpanie.  

 

 

1. Bežné výdavky  

 Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

691.808,22 664,505,81 96,05 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 691.808,22 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume  664,505,81 EUR, čo predstavuje  96,05 % čerpanie.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 298.644,27 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 na mzdové 

prostriedky pre zamestnancov OcÚ, matriky, komunitného centra v sume 99.726,49  EUR a na 

zamestnancov ZŠ s MŠ v sume 190.815,19 čo je spolu 97,29 % čerpanie.  

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 103.696,25 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 pre 

zamestnancov OcÚ, matriky, komunitného centra, a aktivačných pracovníkov v sume 31.067,54  

EUR a na zamestnancov ZŠ s MŠ v sume 66.876,28 čo je spolu 94,45 % čerpanie.   

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 245.194,92 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

236.515,27 EUR, čo je 96,46 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky  na cestovné náhrady, 

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

všetkých stredísk OcÚ, KC a ZŠ s MŠ. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 42.707,87 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

37.961,14 EUR, čo predstavuje 88,89 % čerpanie. 

 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi a návratnými finančnými 

výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 1.564,91 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

1.543,90 EUR, čo predstavuje 98,66 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

255.029,03 260.270,05 102,06 
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 255.029,03 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 260.270,05 EUR, čo predstavuje 102,06 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

Z rozpočtovaných 134.886,63 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 odkúpenie priestorov 

pošty do vlastníctva obce v sume 30.735,05na rekonštrukciu KC v sume 162.531,27 EUR 

a vybudovanie wifi zón v obci v sume 12.486,00 EUR, zariadenia školskej jedálne 6600,36 

EUR, zariadenie a záhrada KC 3.232,74 EUR, technické zhodnotenie a projektová dokumentácia 

v sume 44.684,63 čo predstavuje celkom 260.370,05 EUR 102,06 % čerpanie. 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

185.433,92 185.433,92 100 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 185.433,92 EUR bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2021 v sume 185.433,92 Eur na vklad základného imania do Obecného 

podniku 5.000,00 EUR, splácanie istín v sume 180.433,92 EUR, čo je 100 % čerpanie. 

 

4.  Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou  

    Základná škola s materskou školou 
 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

390.934,76 372.137,86 95,19 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 390.934,76 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 372.137,86 EUR, čo predstavuje 95,19 % čerpanie.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu RO s právnou subjektivitou:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 195.881,56 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 

190.814,41  EUR, čo je 97,41 % čerpanie. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 69.728,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

66.876,28 EUR, čo je 95,91 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 90.754,68 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

84.660,69 EUR, čo je 93,28 % čerpanie.  

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 34.569,72 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

29.785,70 EUR, čo predstavuje 86,16 % čerpanie. 

 
 

RO v roku 2021 nemala kapitálové výdavky ani výdavkové finančné operácie. 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2021 

 
 
Bežné  príjmy spolu 698.975,32 

z toho : bežné príjmy obce  682.452,39 

             bežné príjmy RO 16.522,93 

Bežné výdavky spolu 664.505,81 

z toho : bežné výdavky  obce  292,367,95 

             bežné výdavky  RO 372.137,86 

Bežný rozpočet 34.469,51 

Kapitálové  príjmy spolu 159.591,06 

z toho : kapitálové  príjmy obce  159.591,06 

             kapitálové  príjmy RO 9.737,40 

Kapitálové  výdavky spolu 260.270,05 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  260.270,05 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -100.678,99 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -66.209,48 

Príjmy z finančných operácií 254.719,47 

Výdavky z finančných operácií 185.433,92 

Rozdiel finančných operácií 69.285,55 

PRÍJMY SPOLU   1.113.285,85 

VÝDAVKY SPOLU 1.110.209,78 

Hospodárenie obce  3.076,07 
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku 8.056,92 
Upravené hospodárenie obce -4.980,85 

 

Riešenia hospodárenia obci:  

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 a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  267,52 EUR 

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 4.581,40 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu 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 3.208,00 EUR 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov 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 10.469,15 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok  0,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 0,00 

KZ k 31.12.2021 10.469,15 
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Peňažný fond 

Obec nevytvára iný peňažný fond.       

      

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 1.035,61 

Prírastky  1.208,89 

Úbytky    2.072,80 

KZ k 31.12.2021 171,70 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  
 

A K T Í V A  

Názov   KZ k 31.12.2021 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 1.204.385,50 999.361,03 

Neobežný majetok spolu 1.150.314,30 933.816,48 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 402,00 600,00 
Dlhodobý hmotný majetok 1.026.932,30 810.236,48 
Dlhodobý finančný majetok 122.980,00 122.980,00 

Obežný majetok spolu 52.570,97 64.036,14 

z toho :   
Zásoby 0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 5.243,15 865,89 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  9.004,58 23.773,91 
Finančné účty  38.323,24 39.396,34 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1.500,23 1.508,41 

 

P A S Í V A  

Názov KZ k 31.12.2021 v EUR KZ k 31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1.204.385,50 999.361,03 

Vlastné imanie  546.152,83 518.843,57 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  546.152,83 518.843,57 

Záväzky 102.889,28 87.359,70 

z toho :   

Rezervy  1.990,00 900,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 14.014,39 

Dlhodobé záväzky 26.487,33 29.125,19 

Krátkodobé záväzky 39.483,95 22.958,79 
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Bankové úvery a výpomoci 34.928,00 20.361,33 

Časové rozlíšenie 555.343,39 393.157,76 

 

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  

Druh záväzkov voči:    

- dodávateľom 5.307,35 5.307,35 

- zamestnancom 7.575,65 7.575,65 

- poisťovniam  4.649,03 4.649,03 

- daňovému úradu 988,72 988,72 

- ostatné záväzky 20.963,20 20.963,20 

Záväzky spolu k 31.12.2020 39.483,95 39.483,95 

 

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 

 

Prima Banka Bankový úver 27.000,00 3.941,00 154,29 23.059,00 r. 2025 

Prima Banka Bankový úver 

kontokorentný  
40.477,10 40.477,00 231,42 0,00 r.2031 

MF SR NFP 11.869,00 - - 11.869,00 r. 2027 

 

Obec v roku 2021 vyplatila dlhodobý úver s dobou splatnosti do r. 2024 a zobrala si 

kontokorentný úver so splatnosťou do r. 2031. Úver sa využíva na krytie bežných ale 

i kapitálových výdavkov k 31.12.2021 bol celý úver vyrovnaný.  

Termínovaný úver je splatný do mája 2025 so zostatkovou hodnotou 23.059,00 EUR splátky 

istiny a  úrokov sú uhrádzané v pravidelných mesačných splátkach. 

V roku 2020 MF SR poskytlo obci návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane 

z príjmov  fyzických osôb, ktoré obec musí vrátiť do  31.10.2027 a začne ich splácať v roku 

2024. 

 

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 31.12.2020:   

- skutočné bežné príjmy obce  550.405,38 

- skutočné bežné príjmy RO  24.118,19 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 574.523,57 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:   

- zostatok istiny z bankových úverov 23.059,00 

- zostatok istiny z pôžičiek 0,00 
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- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 11.869,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné byty 0,00 
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 
- zostatok istiny za VO 25.420,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 60.348,00 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 0,00 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 0,00 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 60.348,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

60.348,00 574.523,57 10,50 % 

 

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

 

 

b) Výpočet 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  550.405,38 

- skutočné bežné príjmy RO  24.118,19 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 574.523,57 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 289.065,67 

- dotácie zo ŠR 10.371,41 

- dotácia komunitné centrum IA MPSVR, UPSVR 38.742,93 

- dotácia BBSK 7.500,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020 345.680,01 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020 228.843,56 

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

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004 0,00 

- 821005 12.433,33 

- 651002 1.543,90 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021 13.977,23 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. b) 

13.977,23 228.843,56 6,11 % 
 

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

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.  

 

 

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 na podporu na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel: 
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Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Jednota Dôchodcov BV na stretnutia 107,80 107,80 0,00 
ZMOS, MASK... BV členské  2.685,57 2.685,57 0,00 
Dôchodcovia BV na stravné  656,00 656,00 0,00 
Transfery BV CVČ, ZUŠ 389,00 389,00 0,00 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté. 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec 28.08.2020 založila sociálny podnik - Obecný podnik Cerovo, s.r.o., r.s.p., ktorý v máji  

2021 začal vykonávať svoju činnosť – poskytovať najmä služby pre obec a ZŠ s MŠ. 
Náklady OPC Výnosy OPC Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti OPC 

17.622,46 16.702,31 -920,15 

 

 

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: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 
 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

ZŠ s MŠ 80.898,18 80.898,18 0,00 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 
 

 

Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

ZŠ s MŠ  283.967,75 279.386,35 4.581,40 

Nevyčerpané FP na stravu v sume 4.581,40 EUR boli vrátené v roku 2022 do ŠR. 
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

 

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky (BV) 

- kapitálové výdavky (KV) 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MV SR Matričná činnosť  2.474,20 2.474,20 0,00 

MV SR REGOB  195,03 195,03 0,00 

MV SR Register adries  27,60 27,60 0,00 

DPO SR DHZO  2.944,30 2.944,30 0,00 

MV SR Sčítanie – SODB  3.192,10 3.192,10 0,00 

MV SR Náklady testovanie covid 29.790,00 29.790,00 0,00 

MV SR Školstvo – prenesené kompetencie 266.975,00 266.975,00 0,00 

UPSVR Školstvo – prenesené kompetencie 9.664,60 4.830,40 4.834,20 

UPSVR Školstvo – asistent učiteľa 12.426,07 12.426,07 0,00 

UPSVR Osobitný príjemca  3.872,65 3.872,65 0,00 

UPSVR Odmena pracovníkom KC 2.298,40 2.298,40 0,00 

IA MPSVR SR Komunitné centrum  36.444,53 36.444,53 0,00 

Pontis Zariadenie a záhrada KC  1.400,00 46.056,70 0,00 

MV SR Rekonštrukcia KC (KV) 159.591,06 159.591,06 0,00 

MV SR Refundácia CO - BV 128,88 128,88 0,00 

 

Prenesený výkon štátnej správy  

Finančné prostriedky prenesených kompetencií na matriku, register obyvateľstva, adries, sčítanie 

ODaB boli použité na financovanie mzdových nákladov, odvodov do poisťovní, cestovných 

náhrad, energií, poštovných a telekomunikačných služieb, všeobecný materiál a školenia. 

           

Transfery a dotácie z UPSVR a IAMPSVR na činnosť VPP a KC  
Refundácie výdavkov pokrývali časť miezd, odvodov a všeobecného materiálu podľa 

dohodnutých zmluvných podmienok. 

 

Osobitný príjemca 

Obec je osobitným príjemcom dávky v hmotnej núdzi a štátnej sociálnej dávky - prídavok na 

dieťa piatim občanom s trvalým pobytom v obci. 

 

Ochrana pred požiarmi, činnosť DHZ v obci 

dotácie a transfery DHZ pre zabezpečenie činnosti a prípravy členov DHZ. 

 

UPSVaR  

prenesené kompetencie nevyčerpaný transfer – hmotné núdza stravné, vrátené  v sume 4.834,20 

EUR vrátené do ŠR v roku 2022. 

 

MŠVVaŠ SR 

poskytlo dotáciu  na kapitálové výdavky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne. Sumu je 

potrebné vyčerpať do 28.02.2021. 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.  
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Účelové určenie Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne použitých 

finančných prostriedkov   

 

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
BBSK  Rekonštrukcia Pamätný dom  6.000,00 1.980,00 4.020,00 

BBSK Altánok pri požiarnej zbrojnici 1.500,00 1.440,00 60,00 

 

Časť dotáciu na rekonštrukciu Pamätného domu bola vrátená vo výške 4.020,00 EUR, vzhľadom 

na rastúce ceny výdavky nepostačovali na uvedené činnosti v žiadosti BBSK, ktorá ich obci 

neuznala a preto náklady na okná boli vo väčšej miere hradené z vlastných zdrojov. 

Neuznané výdavky v sume 60,00 EUR za vybudovanie altánku, bola vrátená BBSK v roku 2022. 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Obec Cerovo na základe uznesenia č. 43/2017 schváleného dňa 15.12.2017 zostavuje 

a predkladá rozpočet obce bez programovej štruktúry.  

 

 

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 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 


