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Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v .......... dňa ........, uznesením č. ...............  

 

Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa .......................................................... 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce ................................. 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa ........................ 
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Záverečný účet obce 

a rozpočtové hospodárenie 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 aj  kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.  

 

Zákon o rozpočtových pravidlách ukladá obci zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo 

prebytkový. Ako schodkový sa môže zostaviť v tom prípade, ak vo výdavkoch bežného rozpočtu sa 

rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR alebo rozpočtu Európskej 

únie nevyčerpaných v minulých rokoch.  

 

 

Ukazovateľ 

 

Schválený rozpočet v EUR 

 

Bežné príjmy 159 650,00 

Bežné výdavky 169 221,00 

Rozdiel =  schodok =  nevyčerpané FP z roku 2021 

poskytnuté z rozpočtu EÚ na bežné výdavky projektu „ 

Cezhraničným kultúrnym dialógom k zachovaniu Európskeho 

kultúrneho dedičstva“ 

(zapracované v rozpočte v príjmových finančných operáciách) 

 

9 571,00 

 

Zákon o rozpočtových pravidlách ukladá obci zostaviť kapitálový  rozpočet ako vyrovnaný alebo 

prebytkový. Ako schodkový sa môže zostaviť v tom prípade, ak tento schodok je krytý zostatkami 

finančných prostriedkov obce z minulých rokov. 

 

 

Ukazovateľ 

 

Schválený rozpočet v EUR 

 

Kapitálové  príjmy 451 835,90 

Kapitálové  výdavky 535 386,34 

Rozdiel =  schodok =   

- nevyčerpané FP z roku 2021 vo výške 38 355,44 € 

poskytnuté z rozpočtu EÚ na kapitálové  výdavky projektu „ 

Cezhraničným kultúrnym dialógom k zachovaniu Európskeho 

kultúrneho dedičstva“ 

- použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 45 195,00 

€ 

(zapracované v rozpočte v príjmových finančných operáciách) 

 

 

 

83 550,44 
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Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

 

Rozpočet obce Jakubova Voľa na rok 2021 bol schválený Uznesením OcZ č. 335/2020 dňa 

14.12.2020 

 

V priebehu roka bolo prijatých 8 rozpočtových opatrení: 

 

RO č. 1    zo dňa 01.03.2021 presun medzi položkami a povolené prečerpanie – starostka  

   prerokované na zasadnutí OcZ dňa 31.05.2021, uznesenie č. 358/2021 

RO č. 2    zmena rozpočtu schválená Uznesením OcZ č. 359/2021 dňa 31. 05. 2021 

RO č. 3   zo dňa 01.06.2021 presun medzi položkami a povolené prečerpanie – starostka 

   prerokované na zasadnutí OcZ dňa 13.12.2021, uznesenie č. 386/2021 

RO č. 4   zo dňa 01.07.2021 presun medzi položkami a povolené prečerpanie – starostka 

   prerokované na zasadnutí OcZ dňa 13.12.2021, uznesenie č. 386/2021 

RO č. 5    zo dňa 01.09.2021 presun medzi položkami a povolené prečerpanie – starostka 

   prerokované na zasadnutí OcZ dňa 13.12.2021, uznesenie č. 386/2021 

RO č. 6    zo dňa 01.10.2021 presun medzi položkami a povolené prečerpanie – starostka 

   prerokované na zasadnutí OcZ dňa 13.12.2021, uznesenie č. 386/2021 

RO č. 7    zmena rozpočtu schválená Uznesením OcZ č. 387/2021 dňa 13.12.2021 

RO č. 8    zo dňa 14.12.2021 presun medzi položkami a povolené prečerpanie – starostka 

   prerokované na zasadnutí OcZ dňa 29.04.2022, uznesenie č. 409/2022 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021  

 

v  EUR 

  

Schválený rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021  

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 704 607,34 714 316,03 759 094,04 106 

z toho :     

Bežné príjmy 159 650,00 168 638,33 335 692,97 199 

Kapitálové príjmy 451 835,90 451 835,90 356 259,86 79 

Finančné príjmy 93 121,44 93 841,80 67 141,21 72 

Výdavky celkom 704 607,34 714 316,03 444 755,42 62 

z toho :     

Bežné výdavky 169 221,00 178 142,31 153 479,42 86 

Kapitálové výdavky 535 386,34 536 173,72 291 276,00 54 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00  

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0 0 314 338,62  
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  

 

v EUR 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

704 607,34 714 316,03 759 094 ,04 106 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 714 316,03 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

759 094,04 EUR, čo predstavuje  106 % plnenie.  

 

A. PRÍJMY OBCE 

 

1. Bežné príjmy: 

v EUR 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

159 650,00 168 638,33 335 692,97 199 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 168 638,33 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

335 692,97  EUR, čo predstavuje 199 % plnenie. Vyššie plnenie bolo z dôvodu vyššieho výnosu dane 

z príjmov poukázaného územnej samospráve a schválenia dotácie na rekonštrukciu miestnej 

komunikácie v novej výstavbe IBV k Rožkovanom. V roku 2022 bola dotácia preúčtovaná na 

kapitálové výdavky.  

 

a) daňové príjmy:          v EUR 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

147 080,00 137 218,00 145 317,84 106 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 128 138,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 136 685,48 EUR, čo predstavuje plnenie 

na 107 %. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 3 920,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 790,33 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 97  % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2 710,19 EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 1 080,14 EUR . K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume 12,36  EUR. 

 

Daň za psa – z rozpočtovaných 260,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 292,50 EUR, 

čo predstavuje plnenie na 113 % . 

 

Daň za nevýherné hracie prístroje z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 100,00  EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % . 
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Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 4 800,00 EUR bol 

skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 449,53 EUR, čo predstavuje plnenie na 93 % . K 31.12.2021 

obec eviduje pohľadávky na poplatku za KO vo výške 841,80 EUR. V prevažnej miere sú to 

pohľadávky voči občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Jakubova Voľa 0.  

 

b) nedaňové príjmy:          v EUR 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

2 195,00 3 643,11 4 343,69 119 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 5 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 237,43 EUR, čo je 4 751 % 

plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem  z prenajatých pozemkov v sume 26,10 EUR,  príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 125,00 EUR a príjem z prenajatých strojov, 

prístrojov a zriadenia 86,33 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 3 628,11 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 106,26 EUR, čo je 113 

% plnenie.  

Uvedený príjem predstavuje príjem za ostatné poplatky (správne) vo výške 854,50 EUR, príjem za 

služby (občanom) vo výške 41,30 EUR, príjem réžie od vlastných stravníkov vo výške 904,49 EUR, 

príjem stravného od stravníkov vo výške 1 871,97 EUR, príjem za školy a školské zariadenia vo výške 

434,00 EUR. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:          v EUR 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

0 964,00 965,22 100 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 964,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 965,22 EUR, 

čo predstavuje 100 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov vo výške 954,54 EUR a z vratiek 

vo výške 10,68 EUR. 

 

d) prijaté bežné granty a transfery:       v EUR 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

10 375,00 26 813,22 185 066,22 690 

 

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 26 813,22 EUR bol skutočný príjem vo výške 

185 066,22 EUR, čo predstavuje  690 % plnenie. 
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Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 

DPO 1 400,00 DHZ  

UPSVaR 403,20 Strava pre predškolákov Nevyčerpané 129,30 € vrátené v r. 2022 

MV SR 11 565,00 Testovanie COVID19  

MIRRI 158 254,40 Cesty V roku 2022 presun na kapitálové 

výdavky  

MV SR 132,00 PVŠS – REGOB  

MV SR  26,00 PVŠS – RA  

MV SR 39,20 PVŠS - ŽP  

MŠ SR 720,00 Predškolská výchova  

MV SR 2 442,40 Sčítanie domov a bytov Nevyčerpané 738,90 € vrátené v r. 2022 

Európska územná 

spolupráca 

9 571,00 BV-Multispol.centrum  

Environmentálny fond 213,02 Likvidácia odpadu  

Modrá Torysa 300,00 Multifunkčný fitnes stroj  

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené a  použité v súlade s ich účelom. Nevyčerpané finančné 

prostriedky boli v roku 2022 vrátené poskytovateľovi. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

v EUR 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

451 835,90 451 835,90 356 259,86 79 

 

Kapitálové príjmy predstavujú prijaté kapitálové granty a transfery. Z rozpočtovaných kapitálových 

príjmov 451 835,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 356 259,86 EUR, čo predstavuje  

79 % plnenie.  

 

Prijaté kapitálové granty a transfery:       v EUR 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 

Európska územná 

spolupráca 

356 259,86 Multispol.centrum  

 

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

účelom. 

 

3. Príjmové finančné operácie:         v EUR 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

93 121,44 93 841,80 67 141,21 72 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 93 841,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 67 141,21 EUR, čo predstavuje  72 % plnenie.  

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 335/2020 dňa 14.12.2020 bolo schválené použitie rezervného 

fondu v sume 45 195,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 18 494,41 EUR.  
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V príjmových  finančných operáciách boli rozpočtované aj nevyčerpané finančné prostriedky :  

-  zo ŠR na stravovanie pre predškolákov v sume 663,60  EUR 

-  Európskej územnej spolupráce na projekt Multispoločenského centra v sume 47 926,82 EUR 

-  nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania (od rodičov) v sume 56,38  EUR 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  

            v EUR 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

704 607,34 714 316,03 444 755,42 62 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 714 316,03 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

444 755,42 EUR, čo predstavuje  62 % čerpanie.  

 

 

A. VÝDAVKY OBCE 

 

1. Bežné výdavky:  

 v EUR 

 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

0111 58 712,44 60 133,44 53 256,43 89 

0112 407,00 529,00 510,20 96 

0160 0 2443,00 1 703,50 70 

0320 1 641,00 2 880,00 2 162,33 75 

0451 1 150,00 1 200,00 1 089,14 91 

0510 6 310,00 7 223,02 7 074,73 98 

0520 3,00 3,00 0,00 0 

0620 29 645,56 29 386,86 21 893,29 75 

0640 3 150,00 2 430,00 1 807,23 74 

0740 0,00 11 565,00 11 565,00 100 

0810 1 344,00 2 587,90 2 576,85 100 

0820 7 260,00 5 833,00 1 797,04 31 

0830 911,00 911,00 610,08 67 

0840 1 230,00 566,00 399,50 71 

09111 35 730,00 28 292,00 27 210,21 96 

0950 800,00 812,60 477,40 59 

09601 17 827,00 17 178,89 15 363,38 89 

1020 2 700,00 2 099,00 2 045,33 97 

1040 400,00 1 004,00 873,90 87 

1070 0,00 1 064,60 1 063,88 100 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 178 142,31 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

153 479,42 EUR, čo predstavuje  86 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 

Z rozpočtovaných výdavkov 65 582,64 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 63 687,91 

EUR, čo je 97 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, MŠ, ŠJ, hlavného 

kontrolóra. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní: 

Z rozpočtovaných výdavkov 28 913,65 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 25 542,78 

EUR, čo je 88% čerpanie.  Výdavky predstavujú odvody poistného za zamestnávateľa z miezd 

zamestnancov. 

 

c) Tovary a služby: 

Z rozpočtovaných výdavkov 75 711,62 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 57 244,73 

EUR, čo je 76 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú  energie, 

materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, verejné osvetlenie, vývoz a likvidácia komunálnych 

odpadov , nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

 

d) Bežné transfery  

Z rozpočtovaných výdavkov  7 934,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 7 004,00 

EUR, čo predstavuje 88 % čerpanie.  

 

 

2. Kapitálové výdavky: 

v EUR 

 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

0620 535 386,34 536 173,72 291 276,00 54 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 536 173,72 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 291 276,00 EUR, čo predstavuje  54  % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:  

V rámci projektu cezhraničnej spolupráce HUSKROUA „ Cezhraničným kultúrnym dialógom 

k zachovaniu Európskeho kultúrneho dedičstva“, boli obci zrefundované výdavky na projektovú 

dokumentáciu v sume 10 144,35 EUR, ktoré obec vynaložila  ešte v roku 2017 z vlastného rozpočtu.   

 

V roku 2021 obec tieto zrefundované prostriedky použila na :  

  

- nákup  pozemkov v hodnote 7 470,22 EUR, (spolufinancovanie z RF obce vo výške 830,04 

EUR). Celkové výdavky na obstaranie pozemkov predstavujú finančnú čiastku 8 300,26 

EUR. 

- Vypracovanie projektovej dokumentácie  IBV k Rožkovanom v hodnote 2 674,13 EUR 

(spolufinancovanie z RF obce vo výške 297,13 EUR). Celkové výdavky na vypracovanie PD  

predstavujú finančnú čiastku 2 971,26 EUR. 
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V súvislosti s projektom na výstavbu Multispoločenského centra v roku 2021 bol: 

- zakúpený party stan na spoločenské a kultúrne akcie v celkovej hodnote 1 795,18 EUR (z   

prostriedkov   EU v    hodnote 1 615,66 EUR, spolufinancovanie obce 179,52 EUR), 

- zrealizované stavebné práce v celkovej hodnote 165 753,40 EUR (z prostriedkov EU v hodnote 

149 120,71 EUR, spolufinancovanie obce z prostriedkov rezervného fondu 16 568,98 EUR 

a z prostriedkov obce 63,71 EUR). 

- zahraničným partnerom bol na realizáciu cezhraničného projektu zaslaný transfer v vo výške  

            111 114,56 EUR. 

 

3. Výdavkové finančné operácie:  

O výdavkových finančných operácia obec v roku 2021 neúčtovala. 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

Hospodárenie obce  

 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 335 692,97 

z toho : bežné príjmy obce  335 692,97 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 153 479,42 

z toho : bežné výdavky  obce  153 479,42 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 182 213,55 

Kapitálové  príjmy spolu 356 259,86 

z toho : kapitálové  príjmy obce  356 259,86 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 291 276,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  291 276,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  64 983,86 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 247 197,41 

Vylúčenie z prebytku - HČ 284 553,02 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -37 355,61 

Príjmové finančné operácie  67 141,21 

Výdavkové finančné operácie  0,00 

Rozdiel finančných operácií 67 141,21 

PRÍJMY SPOLU   759 094,04 

VÝDAVKY SPOLU 444 755,42 

Rozpočtové hospodárenie obce  314 338,62 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 284 553,02 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 

0,00 

Upravené rozpočtové hospodárenie obce 29 785,60 
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V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy sa na účely tvorby peňažných fondov z prebytku zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 

písm. a) a b) citovaného zákona vylučujú :  

a) nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR  poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom 

roku  v sume  868,20 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti SODB v sume  738,90 EUR 

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 129,30 EUR 

b) nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom 

roku na rekonštrukciu miestnych komunikácií  v sume 158 254,40 EUR 

c) nevyčerpané účelovo určené  prostriedky z EU súvisiace s výstavbou Multispoločenského 

centra na bežné výdavky v hodnote 2 735,26 EUR a na kapitálové výdavky v hodnote 

122 620,40 €, CELKOM 125 355,66 EUR 

d) 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 74,76 EUR 

 

ZOSTATOK  FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z CELKOVÉHO HOSPODÁRENIA   

V SUME 29 785,60  EUR  

navrhujeme použiť na TVORBU REZERVNÉHO FONDU. 

 

4. 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  51 610,11       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

33 356,36      

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

Z toho: 

- Party stan  

      uznesenie č. 386/2021 dňa 13.12.2021 

- Nákup pozemkov 

uznesenie č. 387/2021 dňa 13.12.2021 

- Projektová dokumentácia IBV k Rožkovanom 

uznesenie č. 335/2020 dňa 14.12.2020 

uznesenie č. 386/2021 dňa 13.12.2021 

uznesenie č. 387/2021 dňa 13.12.2021 

- Stavebné práce – Multisp. centrum  

uznesenie č. 335/2020 dňa 14.12.2020 

  18 494,41 

 

 

179,52 

 

830,04 

 

915,87 

 

 

 

16 568,98 

 

       

KZ k 31.12.2021 66 472,06       
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Sociálny fond 

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

   v EUR 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 666,71   

Prírastky - povinný prídel 343,71                                     

Úbytky   - stravovanie                     654,37   

KZ k 31.12.2021 977,37 

 

 

5. 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 923 415,93 1 311 093,82 

Neobežný majetok spolu 787 123,88 927 669,08 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 713 973,12 854 518,32 

Dlhodobý finančný majetok 73 150,76 73 150,76 

Obežný majetok spolu 135 604,33 383 040,46 

z toho :   

Zásoby 124,69 228,15 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  1 047,21 1 017,76 

Finančné účty  134 432,43 381 794,55 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  687,72 384,28 

 

 

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 923 415,93 1 311 093,82 

Vlastné imanie  371 192,76 389 599,91 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  371 192,76 389 599,91 

Záväzky 66 608,80 304 369,20 

z toho :   

Rezervy  655,00 677,50 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 793,13 159 126,91 
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Dlhodobé záväzky 717,36 1 029,08 

Krátkodobé záväzky 56 369,31 135 461,71 

Bankové úvery a výpomoci 8 074,00 8 074,00 

Časové rozlíšenie 485 614,37 617 124,71 

 

 

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 1 312,43 1 312,43 0,00 

- zamestnancom 5 412,20 5 412,20 0,00 

- poisťovniam  3 457,91 3 457,91 0,00 

- daňovému úradu 801,01 801,01 0,00 

- európskej únii 124 403,40 124 403,40 0,00 

- prijaté preddavky 74,76 74,76 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2021 135 461,71 135 461,71 0,00 

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021    v EUR 
 

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 

 

MF SR Výpadok daní 

z príjmu FO 

8 074,00 0,00 0,00 8 074,00 2027 

 

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 8 074,00 EUR schválená obecným zastupiteľstva dňa 

03.09.2020 uznesením č. 313/2020 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.  
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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  176 131,39 

- skutočné bežné príjmy RO  0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020* 176 131,39 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:  

- zostatok istiny z bankových úverov  

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 8 074,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB   

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu  

- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia  

- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 8 074,00 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB   

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

- z úveru z Environmentálneho fondu  

- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu  

- z pôžičky z Fondu na podporu umenia  

- z úverov ................  

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

Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021** 8 074,00 

 

 

Zostatok istiny k 31.12.2021** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

8 074,00 176 131,39 4,60 % 

 

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

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 

 

 

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. 10/2015 o dotáciách, právnickým osobám, 

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

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
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  v EUR 

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

TJ Sokol Futbalový oddiel – bežné výdavky 1 440,00 1 440,00 0,00 

TJ Sokol Stolnotenisový oddiel – bežné 

výdavky 

150,00 150,00 0,00 

Jednota dôchodcov – bežné výdavky 435,80 435,80 0,00 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, vrátane vrátky nepoužitých FP, čím sa považujú za 

vysporiadané. 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 

 

 

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 

 

Obec nemá zriadené ani založené právnické osoby 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

v EUR 

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 - 

DPO Dotácia na BV pre DHZ 1 400,00        1 400,00  0,00 

UPSVaR Dotácia na stravu pre predškolákov 

(BV) 

403,20 273,90  129,30 
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MV SR Testovanie na COVID 19 (BV) 11 565,00 11 565,00  0,00 

MIRRI Dotácia na cesty – (KV) 158 254,40 0,00  158 254,40 

MV SR Dotácia na PVŠS – REGOB (BV) 132,00 132,00  0,00 

MV SR Dotácia na PVŠS – RA (BV) 26,00 26,00  0,00 

MV SR Dotácia na PVŠS – ŽP (BV) 39,20 39,20  0,00 

MŠ SR Dotácia pre predškolákov MŠ (BV) 720,00 720,00  0,00 

MV SR Dotácia na PVŠS-SODB (BV) 2 442,40 1 703,50  738,90 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

v EUR 

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 - 

ENVIRO Dotácia z Environmentálneho fondu (BV) 213,02    213,02 0,00 

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

v EUR 

 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Mesto Sabinov – spoločná 

úradovňa pre SS 

529,53 529,53 0,00 

Mesto Sabinov – spoločná 

úradovňa pre SUaUP 

1 019,89 1 019,89 0,00 

Mesto Prešov – CVČ 12,60 12,60 0,00 

Mesto Sabinov - CVČ 36,00 36,00 0,00 

Mesto Lipany – CVČ 100,80 100,80 0,00 

Obec Pečovská Nová Ves 328,00 328,00 0,00 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

V roku 2021 obci neboli poskytnuté finančné prostriedky z VÚC. 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu       

   

Obec neuplatňuje programovú štruktúru rozpočtu. 
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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 berie na vedomie správu audítora za rok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 29 785,60 EUR. 

 

 


