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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 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 2021 bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 04.12.2020 uznesením č.53a/2020.
Rozpočet bol zmenený dvadsať štyrikrát:

-

1.zmena schválená dňa 01.02.2021, rozpočtové opatrenie 1/2021 schválené starostkou obce, OZ
berie na vedomie uznesením č. 6d/2021
2.zmena schválená dňa 15.03.2021, rozpočtové opatrenie 2/2021 schválené starostkou obce, OZ
berie na vedomie uznesením č.13a/2021
3. zmena schválená dňa 29.03.2021, rozpočtové opatrenie č. 3/2021 schválené starostkou obce,
OZ berie na vedomie uznesením č.13b/2021
4.zmena schválená dňa 05.05.2021, rozpočtové opatrenie č.4/2021 schválené starostkou obce, OZ
berie na vedomie uznesením č.32a/2021.
5.zmena schválená dňa 28.05.2021, rozpočtové opatrenie č.5/2021 schválené starostkou, OZ
berie na vedomie uznesením č.32b/2021.
6.zmena schválená dňa 28.06.2021, rozpočtové opatrenie č.6/2021 schválené starostkou, OZ
berie na vedomie uznesením č.41a/2021.
7.zmena schválená dňa 30.06.2021, rozpočtové opatrenie č.7/2021 schválené starostkou obce, OZ
berie na vedomie uznesením č.41b/2021.
8.zmena schválená dňa 06.08.2021, rozpočtové opatrenie č.8/2021 schválené starostkou obce,
OZ berie na vedomie uznesením č.41c/2021.
9.zmena schválená dňa 10.08.2021, rozpočtové opatrenie č.9/2021 schválené OZ uznesením
č.41d/2021.
10.zmena schválená dňa 10.09.2021, rozpočtové opatrenie č.10/2021 schválené starostkou obce.
11.zmena schválená dňa 20.09.2021, rozpočtové opatrenie č.11/2021 schválené starostkou obce.
12.zmena schválená dňa 28.09.2021, rozpočtové opatrenie č.12/2021 schválené starostkou obce.
13.zmena schválená dňa 11.10.2021, rozpočtové opatrenie č.13/2021 schválené starostkou obce,
OZ berie na vedomie uznesením č.49a/2021.
14.zmena schválená dňa 18.10.2021, rozpočtové opatrenie č.14/2021 schválené starostkou obce,
OZ berie na vedomie uznesením č. 49b/2021.
15. zmena schválená dňa 15.11.2021, rozpočtové opatrenie č.15/2021 schválené starostkou obce.
16.zmena schválená dňa 22.11.2021, rozpočtové opatrenie č.16/2021 schválené starostkou obce.
17. zmena schválená dňa 24.11.2021, rozpočtové opatrenie č.17/2021 schválené starostkou obce.
18.zmena schválená dňa 29.11.2021, rozpočtové opatrenie č.18/2021 schválené starostkou obce.
19. zmena schválená dňa 10.12.2021, rozpočtové opatrenie č.19/2021 schválené starostkou obce.
20.zmena schválená dňa 14.12.2021, rozpočtové opatrenie č.20/2021 schválené starostkou obce.
21. zmena schválená dňa 16.12.2021, rozpočtové opatrenie č.21/2021 schválené starostkou obce.
22.zmena schválená dňa 22.12.2021, rozpočtové opatrenie č.22/2021 schválené starostkou obce.
23. zmena schválená dňa 27.12.2021, rozpočtové opatrenie č.23/2021 schválené starostkou obce.
24.zmena schválená dňa 28.12.2021, rozpočtové opatrenie č.24/2021 schválené starostkou obce.
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Rozpočet obce k 31.12.2021

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové
hospodárenie obce

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

217.970,89

91,12%

217.400,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
239.202,19

187.400,00
0,00
30.000,00
216.590,00

201.641,48
0,00
37.560,71
239.151,19

210.411,07
0,00
7.559,82
207.021,59

104,35%
0
20,13%
86,57ˇ%

168.590,00
30.000,00
18.000,00
810,00

181.739,48
39.411,71
18.000,00
51,00

179.257,79
9.763,80
18.000,00
10.949,30

98,43%
24,77ˇ%
100%

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

217.400,00

239.202,19

217.970,89

% plnenia príjmov
k rozpočtu po
zmenách
91,12

Z rozpočtovaných celkových príjmov 239.202,19 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 217.970,89
€, čo predstavuje 91,12 % plnenie.

1. Bežné príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

187.400,00

201.641,48

210.411,07

% plnenia príjmov
k rozpočtu po
zmenách
104,35

Z rozpočtovaných bežných príjmov 201.641,48 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 210.411,07 €,
čo predstavuje 104,35% plnenie.

a) daňové príjmy
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

173.000,00

180.550,00

190.218,40

% plnenia príjmov
k rozpočtu po
zmenách
105,35

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 154.950 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 164.253,57 €, čo predstavuje plnenie na 106,00 %.

V roku 2021 bola výška výnosu dane z príjmov ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID – 19.
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Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 18.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 18.306,80 €, čo predstavuje
plnenie na 101,70 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9.214,67 €, príjmy dane zo stavieb boli
v sume 8.918,53 € a príjmy dane z bytov boli v sume 173,60 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
18.149,65 €, za nedoplatky z minulých rokov 157,15 €. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 392,61 €.

Daň za psa
Z rozpočtovaných 600,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 530,00 €, čo predstavuje plnenie
na 88,33 % . Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 500,00 €, nedoplatky z minulých rokov 30,00 €.
Obec k 31.12.2021 eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 20,00 €.

Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 184,96 , čo predstavuje plnenie
na 92,48 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 184,96 €, za nedoplatky z minulých rokov 0,00 €.
Obec k 31.12.2021 neeviduje pohľadávky na dani za ubytovanie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 6.100,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 5.630,69 € ,čo predstavuje
plnenie na 92,31% . Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 5.419,17 €, za nedoplatky z minulých rokov
211,52 €. Obec k 31.12.2021 eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad v sume 314,39 €.

Poplatok za rozvoj
Z rozpočtovaných 700,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 1.312,38 €, čo predstavuje
plnenie na 187,48. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 622,38 €, za nedoplatky z minulých rokov
690,00 €. Obec k 31.12.2021 neeviduje pohľadávky na poplatku za rozvoj.

b) nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

5.400,00

5.541,00

4662,14

% plnenia príjmov
k rozpočtu po
zmenách
84,14

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 818,20 €, čo je 81,82 % plnenie.
Ide o príjem z nájmu za pôdu PD Smrečany v sume 68,20 €, príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 600,00 € a príjem za zapožičanie majetku obce v sume 150,00 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Správne poplatky – z rozpočtovaných 1.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 1.518,50 €
čo predstavuje 151,85 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za správne poplatky stavebné
a správne poplatky za osvedčovanie listín a podpisov.

Iné poplatky – (za predaj odpadových nádob, relácie v MR, príjem zo vstupného, poplatky za pracovné
úkony, predaj publikácie, príjem za opatrovateľskú službu) z rozpočtovaných 741,00 € bol skutočný
príjem k 31.12.2021 vo výške 275,00 €, čo je 37,11 % plnenie.

Ostatné nedaňové príjmy – z rozpočtovaných 2.800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 2.050,44
€ čo je 73,23 % plnenie ( poplatok za MŠ, za znečistenie ovzdušia, úroky, príjem za elektroodpad a obaly
z kovu).

c) iné nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po
zmenách
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6.000,00

6.300,00

6.365,79

101,04

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6.300,00 €, bol skutočný príjem vo výške 6.365,79 €, čo
predstavuje 101,04 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z réžie a zo
stravného.

d) prijaté granty a transfery:
Schválený
Rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

3.000,00

9.250,48

9.164,74

% plnenia príjmov
k rozpočtu po
zmenách
99,07

Z rozpočtovaných grantov a transferov 9.250,48 € bol skutočný príjem vo výške 9.164,74 €, čo
predstavuje 99,07 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Bratislava
Okresný úrad životného prostredia, odbor
starostlivosti o ŽP
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Okresný školský úrad, Žilina, odbor
školstva
Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Bratislava
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Ministerstvo práce, sociálnych
a rodiny SR Bratislava
Štatistický úrad SR
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

vecí

Suma v EUR
492,40
37,24
125,40
1.521,00
16,42
1.400,00
558,96
19,60
1.411,20
2.421,28
315,00

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

846,24

Účel
Prenesený
výkon
na
úseku
stavebného poriadku
Prenesený
výkon
na
úseku
starostlivosti o ŽP
Prenesený výkon na úseku hlásenie
pobytu občanov
Príspevok na výchovu a vzdelávanie
detí v MŠ
Prenesený výkon na úseku dopravy
Dotácia DHZO
Voľby do samosprávy
Prenesený výkon na úseku registra
adries
Dotácia na stravu - predškoláci
Dotácia SODB
Osobné ochranné a dezinfekčné
prostriedky pre MŠ – COVID-19
Testovanie COVID-19

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.
Nespotrebované granty k 31.12.2021:
MPSVR SR – BT na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - vo výške 717,60 € - vrátený
poskytovateľovi v roku 2022.
Štatistický úrad SR - BT sčítanie obyvateľov, domov a bytov - vo výške 48,38 € - vrátený
poskytovateľovi v roku 2022.
MV SR – BT na osobné ochranné a dezonfekčné prostriedky pre MŠ – COVID-19 – bude použitý v roku
2022 na rovnaký účel.

2. Kapitálové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Príjmové finančné operácie:
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Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
finančných príjmov

% plnenia fin. príjmov
k rozpočtu po zmenách

30.000,00

37.560,71

7.559,82

20,13

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 37.660,71 bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
7.559,82 €, čo predstavuje 20,13 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje:
- príjem zo zostatkov prostriedkov minulých rokov v sume 7.559,82 €:
1. nevyčerpané prostriedky z minulých rokov - zapojenie príjmu nespotrebovaného bežného
transferu poskytnutého v roku 2020 na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
v sume 374,40 €.
2. nevyčerpané prostriedky z minulých rokov – zapojenie príjmu nespotrebovaného bežného
transferu poskytnutého v roku 2020 na SČÍTANIE 2021 v sume 673,71 €..
3. nevyčerpané prostriedky minulých rokov - zapojenie príjmu nespotrebovaného úveru
poskytnutého v roku 2020 na realizáciu miestnej komunikácie a garáže pre hasičskú techniku
v sume 6.511,71 €.

4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

216.590,00

239.151,19

207.021,59

86,57

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 239.151,19 € bolo skutočne čerpané
207.021,59 €, čo predstavuje 86,57 % čerpanie.

k 31.12.2021 v sume

1. Bežné výdavky:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

168.590,00

181.739,48

179.257,79

98,63

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 181.739,48 € bolo skutočné čerpané k 31.12.2021 v sume
179.257,79 €, čo predstavuje 98,63 % čerpanie.
Funkčná klasifikácia

01110 Obec
610 Mzdy
620 Poistné a odvody
630 Tovary a služby
01120 Finančné služby
630 Tovary a služby
01700 Verejný dlh
650 Úroky z úverov
02200 Civilná ochrana
630 Tovary a služby
03200 Ochrana pred
požiarmi
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
03600 Verejný poriadok a
bezpečnosť
630 Tovary a služby

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné
čerpanie
výdavkov

% čerpania
výdavkov
k rozpočtu po
zmenách

53.900,00
28.400,00
10.000,00
15.500,00
1.890,00
1.890,00
400,00
400,00
0,00
0,00
3.100,00

59.792,28
31.880,33
11.915,89
15.996,06
1.490,00
1.490,00
165,00
165,00
1.507,00
1.507,00
2.895,00

58.883,85
31.789,85
11.856,48
15.237,52
1.498,84
1.498,84
148,75
148,75
1.502,32
1.502,32
2.613,71

98,48
99,72
99,50
95,26
100,59
100,59
90,15
90,15
99,69
99,69
90,28

2.500,00
600,00
0,00

2.895,00
0,00
265,00

2.613,71
0,00
265,00

90,28
0
100

0,00

265,00

265,00

100
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04510 Cestná doprava
630 Tovary a služby
05100 Nakladanie s
odpadmi
630 Tovary a služby
06200 Rozvoj obce

6.000,00
6.000,00
9.000,00

5.213,00
5.213,00
10.704,00

5.206,12
5.206,12
10.635,49

99,81
99,81
99,36

9.000,00
4.600,00

10.704,00
3.926.00

10.635,49
3.539,07

99,36
90,14

630 Tovary a služby
640 Bežne transfery
06400 Verejné osvetlenie
630 Tovary a služby
08100 Rekreačné
a športové služby
640 Bežné transfery
08200 Kultúrne služby
630 Tovary a služby
08300 vysielacie
a vydavateľské služby
630 Tovary a služby
08400 Nábož. a iné spoloč.
služby
630 Tovary a služby
09111 Predprimárne
vzdelávanie
610 Mzdy
620 Poistné a odvody
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
09500 Vzdelávanie
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
09601 Vedľajšie služby
predprimár. vzdelávania
610 Mzdy
620 Poistné a odvody
630 Tovary a služby
10120 Invalidita a ŤZP
642 Bežné transfery
10200 Staroba
610 Mzdy
620 Poistné a odvody
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
10300 Pozostalí
642 Bežné transfery
Spolu

3.000,00
1.600,00
1.900,00
1.900,00
1000,00

1.330,00
2.596,00
3.546,00
3.546,00
0,00

1.278,00
2.261,07
3.537,86
3.537,86
0,00

96,10
87,10
99,77
99,77
0

1.000,00
8.700,00
8.700,00
100,00

0,00
5.638,00
5.638,00
0,00

0,00
5.577,71
5.577,71
0,00

0
98,93
98,93
0

100,00
200,00

0,00
695,00

0,00
682,36

0
98,18

200,00
48.000,00

695,00
54.700,00

682,36
54.457,33

98,18
99,56

32.000,00
11.000,00
4.000,00
1.000,00
1.600,00
800,00
800,00
27.200,00

33.471,00
13.138,00
5.766,00
2.325,00
630,00
190,00
440,00
29.326,20

33.368,16
13.090,39
5.676,78
2.322,00
609,23
190,00
419,23
28.956,61

99,69
99,64
98,45
99,87
96,70
100
95,28
98,74

16.000,00
5.500,00
5.700,00
400,00
400,00
600,00
0,00
0,00
400,00
200,00
0,00
0,00
168.590,00

16.683,00
5.785,00
6.858,20
90,00
90,00
1.057,00
460,00
94,00
303,00
200,00
100,00
100,00
181.739,48

16.657,13
5.705,01
6.594,47
53,59
53,59
989,95
450,29
91,26
302,40
146,00
100,00
100,00
179.257,49

99,84
98,62
96015
59,54
59,54
93,66
97,89
97,09
99,80
73,00
100
100
98,63

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 82.494,33 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 82.265,43 €, čo je
99,72 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce, opatrovateľskej služby a
pracovníkov školstva.

Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 30.932,89 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 30.743,14 €, čo je
99,39 % čerpanie.

8

Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 62.396,26 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 60.798,58 €, čo je
97,43 % 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.

Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 5.751,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5.301,89 €, čo
predstavuje 92,19 % čerpanie. Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená
šírením ochorenia COVID – 19.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 165,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 148,75 €, čo
predstavuje 90,15 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

30.000,00

39.411,71

9.763,80

24,77

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 39.411,71 € bolo skutočné čerpané k 31.12.2021 v sume
9.763,80 €, čo predstavuje 24,77 % čerpanie.
Funkčná klasifikácia

01110 Obec
711 Nákup
pozemkov
a nehmotných aktív
03200 Ochrana pred
požiarmi
717 Realizácia
stavieb
04600 Komunikácie
716 Prípravná
a projektová
dokumentácia
717 Realizácia
stavieb
06200 Rozvoj obce
717 Realizácia
stavieb

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

0,00
0,00

300,00
300,00

294,98
294,98

98,33
98,33

0,00

5.860,00

5.782,62

98,68

0,00

5.860,00

5.782,62

98,68

30.000,00
0,00

30.740,00
740,00

1.292,20
738,20

4,20
99,76

30.000,00

30.000,00

554,00

1,85

0,00
0,00

2.511,71
2.511,71

2.394,00
2.394,00

95,31
95,31

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
1110 Obec
Z rozpočtovaných 300,0 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 294,98 €, čo predstavuje 98,63
% čerpanie. Čerpané bolo na nákup pozemkov v sume 294,98 €.
03200 Ochrana pred požiarmi
Z rozpočtovaných 5.860,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5.782,62 €, čo predstavuje
96,68 % čerpanie. Čerpane bolo na:
- vnútorné zateplenie garáže pre hasičskú techniku v sume 1.852,62 €.
- spevnenie vjazdu do garáže pre hasičskú techniku v sume 3.930, €.
04600 Komunikácie
Z rozpočtovaných 37.740,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 1.292,20 €, čo predstavuje
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3,42 % čerpanie. Čerpané bolo na:
- projektová dokumentácia TV IBV miestna komunikácia – nový stavebný obvod v sume 738,20 €.
- vyhotovenie geometrického plánu TV IBV miestna komunikácia - nový stavebný obvod zameranie pozemku p. č. 349/4 v sume 554,40 €.
06200 Rozvoj obce
Z rozpočtovaných 2.511,71 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2.394,00 €, čo predstavuje
95,31 % čerpanie. Čerpané bolo na:
- stavebné úpravy – spevnenie cesty pod asfalt, položenie obrubníkov od modlitebne po garáž pre
hasičskú techniku v sume 2.394,00 €.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

18.000,00

18.000,0

18.000,00

100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 18.000,00 € na splácanie istiny z prijatého úveru
bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 18.000,00 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích
prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
210.411,07
179.257,79
31.153,28
0,00
9.763,80
-9.763,80
21.389,48
-2.631,54
18.757,94
7.559,82
18.000,00
-10.440,18
217.970,89
207.021,59
10.949,93

-2.263,54
8.686,39

Prebytok rozpočtu v sume 18.757,94 € 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 mimo verejnej správy
a o prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 2.263,54 € navrhuje použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
8.686,39 €
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií 10.440,18 €.
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Zostatok finančných operácií (schodok) v sume 10.440,18 € 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 bol v celej výške vysporiadaný z prebytku rozpočtu.
V zmysle ustanovenia § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných
fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto
prebytku vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č.447/2015 Z.z. o miestnom
poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 1.312,38 €.
b) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu 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 545,81 €.
c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky na stravné pre predškolákov v sume
717,60 €.
d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky na náklady spojené so SODB
v sume 48,38 €.
e) ) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky na osobné ochranné pomôcky
a dezinfekčné prostriedky pre MŠ v sume 7,37 €.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
8.686,39 €.

5.Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- nevysporiadaný výsledok hospodárenia
za minulé roky
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky -

Suma v EUR
33.076,83
21.045,43

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

12,40
54.109,86

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 vyššieho stupňa a vnútorný predpis o zásadách obce Veterná Poruba pre
tvorbu a použitie sociálneho fondu. Sociálny fond nie je vedený na samostatnom bankovom účte.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- príspevok na dopravu
- vianočný príspevok
- ostatné úbytky

Suma v EUR
351,68
708,26
0,00
465,60
87,50
0,00
0,00
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KZ k 31.12.2021

506,84

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

ZS k 1.1.2021 v EUR
665.645,11
602.138,31

KZ k 31.12.2021 v EUR
666.334,88
599.323,83

270,00
509.738,31
92.130,00
63.082,42

270,00
506.923,83
92.130,00
66.599,87

414,76
0,00
0,00
555,43
62.112,23
0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

0,00
424,38

1.105,05
0,00
0,00
468,26
65.026,56
0,0
0
0,00
411,18

Krátkodobé pohľadávky: 468,26 EUR
- 412,61 € - DZN, daň za psa – opravná položka 209,55 EUR =203,06 €.
- 321,73 € - poplatok za komunálny odpad – opravná položka 56,53 EUR = 265,20 €.

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021 v EUR
KZ k 31.12.2021 v EUR
665.645,11
666.334,88
528.364,34
548.485,81

528.364,34
106.607,06

548.485,81
88.599,07

510,00
374,40
367,22
11.855,44
93.500,00
30.673,71

300,00
773,35
522,33
11.503,39
75.500,00
29.250,00

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

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky – sociálny fond,
odbory MŠ,ŠJ
- ostatné záväzky – rezerva audit
- prijaté návratné finančné
výpomoci
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

1.574,65
5.687,03
3.430,03
811,68
773,35
0,00
0,00
522,33

1.574,65
5.687,03
3.430,03
811,68
773,35
0,00
0,00
522,33

-

300,00
8.000,00

300,00
8.000,00

-

20.399,07

20.399,07

-

Stav úverov k 31.12.2021
Veriteľ

Účel

Slovenská
sporiteľňa
a.s.
Zmluva
o úvere
č.702/CC/20

Garáž pre
hasičskú
techniku a nová
miestna
komunikácia –
nový stavebný
obvod

Výška
poskytnut
ého úveru
90.000,- €

Ročná
splátka
istiny
za rok 2021
18.000,-€

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2021
148,75 €

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020
67,500,-€

Rok
splatnosti

2025

Stav návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021
Veriteľ

Ministerstvo
financií SR

Účel
NFV –
kompenzácia
výpadku
podielových
daní

Výška
poskytnut
ého úveru
8.000,- €

Ročná
splátka
istiny
za rok 2021
0,00 €

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2021
0,00 €

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021
8,000,-€

Rok
splatnosti

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 8.000,- € schválená obecným zastupiteľstvom dňa 30.09.2020,
uznesením č. 43/2020. Prvá splátka je v roku 2024 a posledná v roku 2027, ročne v rovnakej výške 2 000
€. 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
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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 z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie
projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu
obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Zostatok istiny k 31.12.2021
75.500,00

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020
241.040,89

241.040,89
241.040,89
241.040,89
67.500,00
0,0
8 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75.500,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75.500,00
§ 17 ods.6 písm. a)
31,32 %

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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2020
Bežné príjmy obce upravené a účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MV SR voľby

- dotácia z UPSVR Lipt. Mikuláš
dotácia na predškolákov OÚ odbor školstva Žilina
dotácia pre DHZO
dotácia zo Štatistického úradu SR - SODB
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bratislava –
dotácia na úhradu časti mzdových nákladov pre MŠ
- Ministerstvo vnútra SR, Bratislava - dotácia na testovanie Covid 19
- Ministerstvo vnútra SR, Bratislava – dotácia na garáž pre
hasičskú techniku
Spolu bežné príjmy obce účelovo určené k 31.12.2020
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*
-

Suma v EUR

241.040,89
241.040,89
741,04
719,50

1.147,20
757,00
1.400,00
1.224,00
11.805,12
1.289,68
30.000,00
49.083,54
191.957,35
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Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821005 – istina úveru č.702/CC/20
- 651002 – úroky úveru č.702/CC/20
- Splátka istina návratnej finančnej výpomoci
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**
18.148,75

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2020*
265.381,74

18.000,00
148,75
0,00
18.148,75
§ 17 ods.6 písm. b)
6,84 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) 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. 2/2019 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel.
Príjemca dotácie a účelové určené dotácie
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-2Centrum voľného času Liptovský Mikuláš –
140,00
140,00
0,00
dotácia na bežné výdavky – na záujmové
vzdelávanie detí
SPOLU
140,00
140,00
0,00
K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2019
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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:
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Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založenú právnickú osobu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Ministerstvo dopravy
a výstavby SR, Bratislava
Okresný úrad životného
prostredia, odbor
starostlivosti o ŽP
Ministerstvo vnútra SR,
Bratislava
Okresný školský úrad, Žilina,
odbor školstva
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR, Bratislava
Dobrovoľná požiarna
ochrana SR
Ministerstvo vnútra SR,
Bratislava
Ministerstvo vnútra SR,
Bratislava
Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
Bratislava
Štatistický úrad SR
Ministerstvo vnútra SR,
Bratislava
Ministerstvo vnútra SR,
Bratislava

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Prenesený výkon na
stavebného poriadku -bežné
výdavky
Prenesený výkon na úseku
starostlivosti o ŽP – bežné
výdavky
Prenesený výkon na úseku
hlásenie pobytu občanov –
bežné výdavky
Príspevok na výchovu
a vzdelávanie detí v MŠ –
bežné výdavky
Prenesený výkon na úseku
dopravy – bežné výdavky
Dotácia DHZO – bežné
výdavky
Voľby do orgánov
samosprávy obcí - bežné
výdavky
Prenesený výkon na úseku
registra adries – bežné
výdavky
Dotácia na stravu predškoláci

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Dotácia SODB
Testovanie COVID-19
Osobné ochranné pomôcky
a dezinfekčné prostriedky
pre MŠ

SPOLU

Suma
Rozdiel
skutočne
(stĺ.3 - stĺ.4
použitých
)
finančných
prostriedkov
-4-5492,40
492,40
0,00

37,24

37,24

0,00

125,40

125,40

0,00

1.521,00

1.521,00

0,00

16,42

16,42

0,00

1.400,00

1.400,00

0,00

558,96

558,96

0,00

19,50

19,50

0,00

1.411,20

693,60

717,60

2.421,28
846,24

2.372,90
846,24

48,38
0,00

315,00

307,63

7,37

9.164,64

8.391,29

773,35

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-
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Obec Veterná Poruba –
transfer obce na úhradu
výdavkov SOcÚ-stavebný mesto Liptovský Mikuláš
Obec Veterná Poruba –
transfer obce na úhradu
výdavkov SOcÚ- sociálny mesto Liptovský Mikuláš

2061,07

-32.061,07

0,00

146,00

146,00

0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2021 neposkytla VÚC finančné prostriedky
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

Obec v roku 2021 neuzatvorila žiadnu zmluvu s VÚC.
VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového
rozpočtu
Obec Veterná Poruba nezostavuje rozpočet členený na programy.
13.Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške .........€.
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