
 

 

 

 

                                                                

 
 

 
 

Záverečný účet 

 

a rozpočtové hospodárenie  

 

 

Obce  Hôrka nad Váhom 

za rok 2021 

 
 

 

 

 

 
Predkladá : Ing. Eva Krajčechová 

Spracoval:  Ing. Eva Krajčechová 

 

V Hôrke nad Váhom  dňa 12.05.2022 

 

 

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa  16.05.2022 

Záverečný účet schválený OZ dňa  28.6.2022  uznesením č.250/2022  

 



Záverečný účet obce 

a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 

 
OBSAH: 

 

1. Rozpočet obce na rok 2021 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

 

4. Prebytok / schodok/ rozpočtového  hospodárenia za rok 2021 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov ( rezervného fondu) a sociálneho 

fondu 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

 

  8.   Hospodárenie príspevkových organizácií  

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. 

 

10. Podnikateľská činnosť  

 

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

a. zriadeným a založeným právnickým osobám 

b. štátnemu rozpočtu 

c. štátnym fondom 

d. rozpočtom iných obcí 

e. rozpočtom VÚC 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záverečný účet 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 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 vyrovnaný. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021  

Rozpočet obce na rok 2021 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  10.12.2020             

uznesením č.147/2020. 

Bol zmenený trikrát : 

 

- prvá  zmena  schválená dňa 20.04.2021   uznesením č. 164/2021 

- druhá zmena schválená dňa 11.10.2021   uznesením č. 198/2021 

- tretia zmena schválená dňa  13.12.2021   uznesením č. 211/2021 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021 v eurách 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 345 776 449 432 

z toho :   

Bežné príjmy 324 709 377 531 

Kapitálové príjmy 14 250 17 682 

Finančné príjmy 6 817 54 219 

Výdavky celkom 345 776 449 432 

z toho :   

Bežné výdavky 297 659 330 285 

Kapitálové výdavky 37 017 83 605 

Finančné výdavky 11 100 35 542 

Rozpočtové hospodárenie  obce 0 0 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  v Eur 
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

449 432 431 504 96,00 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 449 433 €  bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

431 505 €, čo predstavuje  96,00 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

377 531 373 853 99,00 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 377 531 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 373 

853 €, čo predstavuje   99,00 % plnenie.  

 

 

 



a)  daňové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 

 

% plnenia 

313 210 313 035 99,94 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume  248 880 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané prostriedky zo ŠR v sume  248 880  €, čo predstavuje plnenie na 

100,00  %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 42 530  € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 42 372 € , čo je 99,63 

% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 30 659 €, dane zo stavieb boli vo výške 11 

563  € a dane z bytov vo výške 150 €.  Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  16 € za 

nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávku na dani z nehnuteľností 

v sume  3 345,14  €. 

 

Daň za psa   

Z rozpočtovaných  700   € bol skutočný príjem  691  €, čo je 98,71 % plnenie. 

                 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných  21 100 € bol  skutočný príjem   21 092   € , čo je 99,96 % plnenie. 

K 31.12.2021  obec eviduje pohľadávku za neuhradený komunálny odpad v sume 1 016,93 €. 

 

b)  nedaňové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

64 321 60 818 94,55 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 6 160 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  5 786 €, čo je 93,93 % 

plnenie. Ide o príjem  z prenájmu budov ,bytov, hrobových miest . 

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 13 564  € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 10 413 €  čo je 76,77 

% plnenie.  

 

Iné nedaňové príjmy :  

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 332 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo 

výške 2 332 čo predstavuje 100,00  % plnenie. 

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a  vratiek .  

 

 Prijaté granty a transfery  

Z rozpočtovaných grantov a transferov 42 265 € bol skutočný príjem vo výške 42 287 €, čo 

predstavuje 100,05 % plnenie. 

 

 

 



P.č. Poskytovateľ   Rozpočet 

v Eur 

Skutočnosť 

V Eur 

Účel  

1. Okresný úrad 30 34 Transfer –register adries 

2. Okresný úrad 240 253 Transfer evidencia obyvateľstva 

3. Krajský úrad 

životného prostr. 

70 75 Prenesený výkon štátnej správy ŽP 

4. Okresný úrad-odbor 

školstva 

2 998 2 998 MŠ príspevok na výchovu 

a vzdelávanie, dezinfekcia 

5. ŠU SR 3 229 3 229 Sčítanie obyvateľov 

6. MV SR 5 000 5 000 Transfer DHZ 

7. UPSVaR 1 547 1 547 Dotácia na stravovacie návyky detí 

8. MV SR 27 370 27 370 Dotácia testovanie COVID 19 

9. Environmentálny fond 781 781 Dotácia odpady 

10. Občania 1 000 1 000 Príspevky – adopcia javorov  

 Spolu: 42 265 42 287  

  

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2) Kapitálové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

17 682 3 432 19,41 

 

Prijaté kapitálové dotácie zo ŠR: 

   

    

    

Spolu:    

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 

V roku 2021 sa uskutočnil predaj pozemkov vo výške 3 432 Eur. 

 

3) Príjmové finančné operácie : 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

54 219 54 219 100,00 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 54 220 €  bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 54 

219  €, čo predstavuje 100 % plnenie.  

V roku 2021 bol zapojený do rozpočtu obce zostatok na účte školskej jedálne.   

V roku 2021 bol čerpaný a splatený municipálny úver vo výške 24 457 Eur. 

 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2021  v Eur 

 

 
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

449 432 420 569              93,57 

 



1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

330 285 316 643              95,87 

 

Čerpanie bežných výdavkov je prílohou záverečného účtu. 

                                                                                                                    

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

 

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

Mzdové prostriedky obecného úradu -  rozpočtovaných 74 237 €, skutočné čerpanie 

k 31.12.2021 vo výške 73 552 €, čo je 99,08 % čerpanie. V materskej škole bolo na mzdy  

rozpočtovaných 34 836 €, skutočné čerpanie bolo 33 613 € čo je 96,48 % plnenie, v školskej 

jedálni  boli mzdové prostriedky rozpočtované vo výške 9 000   € skutočné plnenie bolo 8 539 

€   čo je  94,88 % čerpanie. 

 

b) Poistné a príspevky do poisťovní 

Na  obecnom úrade z  rozpočtovaných 25 863 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 vo výške 

22 983 €, čo je 88,86 % čerpanie.  Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za 

zamestnávateľa. V materskej škole z rozpočtovaných 12 440 € bolo skutočné čerpanie 12 174 

€,  čo je 97,86  % plnenie, v školskej jedálni bolo rozpočtovaných 3 470 € , skutočne bolo 

čerpané 3 146  €, čo je 90,66 % plnenie. 

 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 168 545  € bola skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 160 351   € čo je 

95,14% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obecného úradu, DHZ, TJ  ako sú, energie, 

materiál, spotreba PHM, rutinná a štandardná údržba, údržba verejných priestranstiev, 

nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Prevádzkové náklady v MŠ boli rozpočtované na 

10 337  €, čerpané bolo 9 021 €  čo je 87,27 % plnenie, v ŠJ bolo rozpočtované 9 137 €  

skutočne bolo čerpané 9 057 € ,čo je 99,12 % plnenie. 

  

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 510  € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 254 €, čo predstavuje 

49,8 % čerpanie. Ide o príspevok ZMOS , príspevok škole pre CVČ. 

 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  1 600 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 1 015 €, čo 

predstavuje 63,44 % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

83 605 68 384 81,79 

 

a) Ekonomická oblasť - výstavba 

Ide o nasledovné investičné akcie : 

- miestna komunikácia k Pieskom                   21 100,61 

- miestna komunikácia k Vodnému zdroju       33 442,06 

- oplotenie areálu TJ            8 791,61 



- rekonštrukcia KD – projekt           3 520,00 

- projekt a práce na MK k Vodnému zdroju         1 530,00 

 

b) Bývanie a občianska vybavenosť  

c) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí  

 

3) Výdavkové finančné operácie :  

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

35 542                   35 542 100,00 

 

Z rozpočtovaných 35 542 € na splácanie istiny z prijatého úveru  bolo skutočné čerpanie 

v sume 11 085  €  a splátka municipálneho úveru 24 457, čo spolu  predstavuje 100,00% 

plnenie. 

 

 

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2021 

 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2021 

  

Bežné  príjmy spolu 373 852,94 

z toho : bežné príjmy obce  373 852,94 

  

Bežné výdavky spolu 316 643,37 

z toho : bežné výdavky  obce  316 643,37 

  

Bežný rozpočet +57 209,57 

Kapitálové  príjmy spolu 3 432 

z toho : kapitálové  príjmy obce  3 432 

  

Kapitálové  výdavky spolu 68 384,28 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  68 384,28 

  

Kapitálový rozpočet  -64 952,28 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -7 742,71 

Vylúčenie z prebytku  -774,30 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -8 517,01 

Príjmy z finančných operácií 54 219,51 

Výdavky z finančných operácií 35 541,94 

Rozdiel finančných operácií 18 677,57 
PRÍJMY SPOLU   431 504,45 

VÝDAVKY SPOLU 420 569,59 

Rozpočtové  hospodárenie obce 10 934,86 
Vylúčenie z prebytku HČ -774,30 

Upravené rozpočtové  hospodárenie obce 10 160,56 



 

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o : 

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

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  774,30 EUR, a to na :  

-          dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v MŠ v sume 774,30 EUR 

 Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 7 742,71EUR  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, 

zvýšený o sumu nevyčerpaných finančných prostriedkov v celkovej sume 774,30 eur bol 

v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný : 

-          z finančných operácií v celkovej sume 8 517,01 EUR 

  

Zostatok  finančných operácií v sume 10 160,56 EUR /18 677,57 € - 8 517,01 €/, je 

v zmysle §15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.Z. zdrojom rezervného fondu" 

 

 

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov. 
 

Rezervný fond 

 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2021 6 816,51 

Prírastky - z prebytku hospodárenia 22 434,60 

               - ostatné prírastky 0 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- rekonštrukcia miestnych komunikácií 

 

29 251,11 

               - oprava VH po vysporiadaní 0 

KZ k 31.12.2021 0 

 

 

 

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 € 

ZS k 1.1.2021 197,27 

Prírastky - povinný prídel -    1,5    %                    1 405,17 

               - povinný prídel -   0,5   %                       0 

               - ostatné prírastky 0 

Úbytky   - závodné stravovanie                     1 330,08 

              - regeneráciu PS, dopravu               0    

              -  ostatné         160,00 

KZ k 31.12.2021 112,36 

 

 

 

 

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 
4.1 A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Neobežný majetok spolu 3 038 981,56 2 929 279,28 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 3 037 331,56 2 927 629,28 

Dlhodobý finančný majetok 1 650 1 650 

Obežný majetok spolu 39 333,42 20 145,66 

z toho :   

Zásoby 1 343,26 1 340,11 

Pohľadávky dlhodobé 0 0 

Pohľadávky krátkodobé 5 547,50 5 432,34 

Finančný majetok 32 442,66 13 373,21 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie 794,21 956,05 

SPOLU 3 079 109,19 2 950 380,99 

 
 

 



4.2 P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné zdroje krytia majetku 829 951,93 843 632,81 

z toho : Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia min. rokov 

859 219,63 829 951,93 

Výsledok hospodárenia za účt. obd. -29 267,70 13 680,88 

Záväzky 99 781,55 91 301,14 

z toho : Rezervy  ostatné krátkodobé 1 300,00 1 300,00 

Dlhodobé záväzky 197,27 112,36 

Krátkodobé záväzky 4 856,83 7 545,85 

Bankové úvery a výpomoci 93 427,45 82 342,93 

Časové rozlíšenie 2 149 375,71 2 015 447,04 

SPOLU 3 079 109,19  2 950 380,99 

 

 

7.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021  

 
Stav záväzkov k 31.12.2021 

 

Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky: 

 

- ostatné dlhodobé záväzky  : vo výške  16 829,10  € - pôžička od obce Kočovce na vybudovanie 

stokovej siete. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2025, splátky úveru aj úrokov sú  

štvrťročné.  

- ostatné dlhodobé záväzky  : vo výške  13 000,00 € 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 Covid , s dobou splatnosti do 

31.10.2027. Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá bezúročne.                        

-    voči dodávateľom  : 6 156,99  €   

 

Stav úverov k 31.12.2021 

 
Poskytovateľ 

úveru 

Účel Výška 

prijatého 

úveru v Eur 

Výška 

úroku 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2021 

v Eur 

Splatnosť 

 

Prima  banka 

Slovensko 

Stoková 

kanalizácia 

29 900 1,7 % p.a. Bianco 

zmenka 

6 372,00  2024 

Prima banka 

Slovensko 

Preklenovací 

úver k PPA 

46 141,83 12 mes 

Euribor 

+1% p.a. 

 46 141,83 2022 



- voči Prima banka Slovensko, a.s. -   stav  k 31.12.2021 vo výške  6 372,00  € na 

vybudovanie stokovej siete. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2024, splátky úveru 

aj úrokov sú  mesačné.  

 

- voči Prima banka Slovensko a. s, - stav k 31.12.2021 vo výške 46 141,83 na preklenutie 

vyfinancovania novej miestnej komunikácie z prostriedkov PPA. Je to Municipálny úver 

krátkodobý s dobou splatnosti do 02.09.2022 

 

 

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:  321 877 

- skutočné bežné príjmy obce 321 877 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:   

- zostatok istiny z bankových úverov 52 514 

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 29 829 

- 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 82 343 

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 82 343 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

82 343 321 877 25,58 % 

 

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:  321 877 

- skutočné bežné príjmy obce  321 877 

Spolu bežné príjmy obce  k 31.12.2020 321 877 

Bežné príjmy obce znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 21 270  

- príjmy z náhradnej výsadby drevín  

- účelovo určené peňažné dary   

Spolu bežné príjmy obce  znížené k 31.12.2020 21 270 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020 300 607 

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

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004  

- 821005  35 542 

- 821007  

- 821009  

- 651002 1 015 

- 651003  

- 651004  

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021 36 557 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. b) 

36 557 300 607 12,16 % 

 

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

8. Hospodárenie 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 neposkytla žiadne  dotácie v súlade so VZN č.29/2006 o dotáciách, 

právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných 

služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma  poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2021 

 

- 2 - 

Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2021 

 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

    

    

 

10.    Podnikateľská činnosť  
 

Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. 



11.  Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 

b. štátnemu rozpočtu 

c. štátnym fondom 

d. rozpočtom iných obcí 

e. rozpočtom VÚC  

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

  

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

organizáciám: 

Obec nemá vytvorenú žiadnu rozpočtovú organizáciu 

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

organizáciám: 

Obec nemá vytvorenú príspevkovú organizáciu. 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

Obec neposkytla žiadne finančné prostriedky právnickým osobám 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :  

- bežné výdavky - BV 

- kapitálové výdavky- KV 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Okr. úrad BV register adries 34 34 0 

Okr. úrad BV evidencia obyvateľov 253 253 0 

KÚ ŽP BV životné prostredie 75 75 0 

OÚ škol. BV MŠ – príspevok na vzdelávanie 2 998 2 998 0 

ÚPSVaR BV MŠ – príspevok na stravovacie 

návyky detí 

 

1 547 

 

1 547 

 

MV SR BV DHZ – príspevok na činnosť 5 000 5 000 0 

MV SR BV dotácia testovanie COVID 19 27 370 27 370 0 

Envir. fond BV – dotácia odpady 781 781 0 

ŠU SR BV -  sčítanie obyvateľov 3 229 3 229 0 

Spolu:  41 265 41 265 0 



c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.  

 

d)   Finančné usporiadanie voči  rozpočtom iných obcí 

Obci neboli poskytnuté žiadne  finančné prostriedky z iných obcí. 

 

e)    Finančné usporiadanie voči  rozpočtu VÚC 

 Obec nečerpala finančné prostriedky z rozpočtu VÚC. 

 

 

12.    Hodnotenie plnenia programov obce  
 

Poslanci OZ rozhodli dňa  13.12.2020 uznesením č.210/2021  o neuplatňovaní programovej 

štruktúry  pri zostavovaní a  predkladaní rozpočtu obce . 

 

 

 

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 10 160,56 EUR. 

 

 

 
Vypracoval: Ing. Eva Krajčechová                                                

 

 

                                                                                              Starostka obce: Eva Sevaldová 

 

 

 

 

 
Prílohy k záverečnému účtu: 

1. Výkaz o plnení rozpočtu 

2. Súvaha 

3. Výkaz ziskov a strát 

 


