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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 vyrovnaný v celkovej výške
906 369,00 Eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet ako
schodkový s krytím schodku finančnými operáciami.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020 uznesením č. 142.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 21.01.2021 uznesením č. 156,
- druhá zmena schválená dňa 20.04.2021 uznesením č. 171,
- tretia zmena schválená dňa 11.10.2021 uznesením č. 201.
Rozpočet obce k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Schválený
rozpočet
906 369

Rozpočet
po poslednej
zmene
1 050 913

578 860
293 501
34 008
906 369

669 557
279 000
102 356
1 050 913

578 860
327 509

619 024
431 889
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Rozpočet po zmenách
na rok 2021
1 050 913

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

971 902,60

92,48

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 050 913 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
971 902,60 EUR, čo predstavuje 92,48 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet po zmenách
na rok 2021
669 557

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

631 946,98

94,38

Z rozpočtovaných bežných príjmov 669 557 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
631.946,98 EUR, čo predstavuje 94,38 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet po zmenách
na rok 2021
532 897

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

561 182,15

105,31

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 489 957,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 517 407,91 EUR, čo predstavuje
plnenie na 105,60 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 23 360,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 24 154,51 EUR, čo
je 103,40 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 919,53 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 14 106,90 EUR a dane z bytov a nebytových priestorov boli v sume 128,08 EUR.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4 706,16 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1 865,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 405,00 EUR, čo je
75,34 % plnenie. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 302,73 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 130,50 EUR, čo je
32,63 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 17 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 17 770,88 EUR, čo
je 104,53 % plnenie. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad v sume 2 952,40 EUR.
Daň z povolenia na výkon činností – z úhrad za dobývací priestor bolo z rozpočtovaných
315,00 EUR v skutočnosti naplnených 313,35 EUR, čo predstavuje 99,48 % plnenie.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet po zmenách
na rok 2021
39 390

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

46 662,20

118,46

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 11 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 16 158,77 EUR, čo
je 138,11 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
545,96 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 15 612,81 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 25 180,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 27 997,32 EUR, čo
je 111,19 % plnenie. Uvedený príjem pozostáva z príjmu z poplatkov v sume 3 278,50 EUR, za
porušenie predpisov v sume 260,00 EUR, z predaja výrobkov, tovarov a služieb v sume
13 131,19 EUR, z poplatku za pobyt v MŠ v sume 2 730,00 EUR, z poplatku za stravné v
materskej škole v sume 7 697,63 EUR a za prebytočný majetok v sume 900,00 EUR.
Úroky z účtov finančného hospodárenia
Z rozpočtovaných 70,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 82,80 EUR, čo
predstavuje 118,29 %.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 440,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2.423,31 EUR, čo predstavuje 99,32 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované
príjmy z dobropisov a vratiek.
c) Granty a transfery:
Rozpočet po zmenách
na rok 2021
82 769

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

24 102,63

29,12

Z rozpočtovaných prijatých grantov a transferov 82 769 EUR bol skutočný príjem vo výške
24.102,63 EUR, čo predstavuje 29,12 % plnenie.
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Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Ministerstvo vnútra SR

173,95

OÚ Lučenec

585,75

OÚ Banská Bystrica

2 566,00

Štatistický úrad SR

7 670,40

OÚ Lučenec
ÚPSVaR LC

35,60
735,85

ÚPSVaR LC

4 631,08

Ministerstvo vnútra

7 955,00

Ministerstvo školstva, vedy
a výskumu SR
Ministerstvo školstva, vedy
a výskumu SR

Účel
na prenesený výkon štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie
na prenesený výkon št.správy na
úseku hlásenia pobytu občanov
a registra obyvateľov SR
na výchovu a vzdelávanie 5ročných detí v materskej škole
na sčítanie obyvateľov, domov a
bytov
register adries
osobitný príjemca
na podporu vytvorenia
pracovných miest pre
znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie
na úhradu výdavkov spojených
s pandémiou ochorenia COVID19

500,00 Múdre hranie
425,00

na špecifiká – ochranné pracovné
pomôcky

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet po zmenách
na rok 2021
279 000

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

277 939,73

99,62

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov v sume 279 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 277 939,73 EUR, čo je 99,62 % plnenie.
Prijaté kapitálové transfery:
Príjem z transferov v rámci verejnej správy bol k 31.12.2021 v sume 248 682,92 EUR. Jedná sa
o NFP na Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet po zmenách
na rok 2021
102 356

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

62 015,89

60,59

Z rozpočtovaných finančných príjmov 102 356 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
62 015,89 EUR, čo predstavuje 60,59 % plnenie.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Rozpočet po zmenách
na rok 2021
1 050 913

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

930 103,32

88,50

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 050 913 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 930 103,32 EUR, čo predstavuje 88,50 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet po zmenách
na rok 2021
619 024

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

588 883,84

95,13

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 619 024 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
588 883,84 EUR, čo predstavuje 95,13 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 238 082,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
234 285,11 EUR, čo je 98,41 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 95 796,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 91 038,84 EUR,
čo je 95,03 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 276.806,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
255.908,64 EUR, čo je 92,45 % 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 8 340,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 7 651,25 EUR, čo
predstavuje 91,74 % čerpanie.
Funkčná klasifikácia:
Kód
01.1.1
01.1.2
01.6.0
03.2.0
04.1.2
04.5.1
05.1.0
06.2.0
06.4.0

Názov
Výkonné a zákonodarné orgány
Finančné a rozpočtové záležitosti
Všeobecné verejné služby
Ochrana pred požiarmi
Všeobecná pracovná oblasť
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie

Rozpočet
Skutočnosť % plnenia
209 700,00 206 555,13
98,50
10 530,00
10 452,53
99,26
7 960,00
7 955,00
99,94
1 220,00
763,48
62,58
42 453,00
37 060,71
87,30
12 280,00
12 069,13
98,28
28 300,00
28 153,77
99,48
17 070,00
14 013,85
82,10
13 840,00
13 710,16
99,06
7

06.6.0
08.1.0
08.2.0
08.3.0
08.4.0
09.1.1.1
09.6.0.1
10.2.0
10.4.0

Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacia a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločen.služby
Predprimárne vzdelávanie (MŠ)
Vedľajšie služby v školstve (ŠJ)
Staroba
Rodina a deti
Spolu

4 860,00
10 065,00
28 743,00
3 500,00
2 560,00
142 953,00
45 810,00
36 280,00
900,00
619 024,00

4 569,78
10 013,97
26 523,92
2 966,80
2 518,96
140 466,06
35 082,28
35 272,46
735,85
588 883,84

94,03
99,49
92,28
84,77
98,40
98,26
76,58
97,22
81,76
95,13

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet po zmenách
na rok 2021
431 889

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

341 219,48

79,01

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 431 889 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 341 219,48 EUR, čo predstavuje 79,01 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Rekonštrukcia budovy materskej školy
Z rozpočtovaných 294 996,00 EUR bolo skutočne
293 935,73 EUR, čo predstavuje 99,64 % čerpanie.

vyčerpané

k 31.12.2021

v sume

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet po zmenách
na rok 2021
0

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

0

0

S výdavkovými finančnými operáciami sa v rozpočte neuvažovalo.
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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
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
631 946,98
588 883,84
43 063,14
277 939,73
341 219,48
-63 279,75
-20 216,61
1 871,52
- 22 088,13
62 015,89
0,00

62 015,89
971 902,60
930 103,32
41 799,28
1 871,52
39 927,76

Schodok rozpočtu v sume 20 216,61 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený (znížený) o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 1 871,52 EUR bol v rozpočtovom roku
2021 vysporiadaný:
22 088,13 EUR.
- z peňažných fondov
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 o zvyšuje o:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
1 871,52 EUR, a to na :
- na výchovu a vzdelávanie
1 630,32 EUR
- na ochranné pomôcky
241,20 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 4 354,70 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti podľa zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1 982,70 EUR.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 62 015,89 EUR,
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-

bol vo výške 22 088,13 EUR použitý v rozpočtovom roku 2021 na vysporiadanie
schodku.
zostatok vo výške 39.927,76 EUR navrhujeme použiť na tvorbu mimorozpočtového
fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu mimorozpočtového fondu za rok 2021 vo
výške 39 927,76 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
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
Úbytky
- verejné osvetlenie cyklotrasa
- chodník v cintoríne
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
20 285,29
263,00
9 989,64
4 989,31
5 569,34

Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. o použití
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný
ZS k 1.1.2021
Prírastky
- z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
- zo zostatku finančných operácií
Úbytky
projektová dokumentácia
projektová dokumentácia futbalovej šatne
rekonštrukcia kúrenia v MŠ
elektroinštalácia v MŠ
spolufinancovanie ZEN MŠ
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
61 102,71
2 361,30
49 179,95
350,00
890,00
1 321,20
17 103,60
15 996,00
76 983,16

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky
Úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
2 953,62
3 389,85
4 986,00
1 357,47
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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.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

2 041 733,21
1 871 554,66

2 030 749,66
1 881 811,59

3 666,01
1 528 704,65
339 184,00
168 432,39

3 290,01
1 539 337,58
339 184,00
147 013,73

1 785,45

1255,98

5 712,13
160 934,81

2 467,45
143 290,30

1 746,16

1 924,34

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

2 041 733,21
1 600 732,02

2 030 749,66
1 607 800,49

1 600 732,02
377 945,12

1 607 800,49
87 681,25

920,00
1 999,20
2 953,62
344 295,30
27 777,00
63 056,07

1 871,52
1 357,47
56 675,26
27 777,00
335 267,92

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

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

10 410,86
16 384,82
11 264,55
6 499,46

z toho v lehote
splatnosti

10 410,86
16 384,82
11 264,55
6 499,46

z toho po lehote
splatnosti

0,00
0,00
0,00
0,00
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štátnemu rozpočtu
bankám
rezervy
sociálny fond
prijaté preddavky
iné záväzky
MF SR - návr.fin. výpomoc
Záväzky spolu k 31.12.2021

1 871,52

1 871,52

1 357,47
2 879,08
9 236,49
27 777,00
87 681,25

1 357,47
2 879,08
9 236,49
27 777,00
87 681,25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2021
Veriteľ

MF SR

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2021

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

27 777

0

0

27 777

Návratná finanč.
výpomoc

Rok
splatnosti

2027

Obec prijala v roku 2021 bezúročnú návratnú finančnú výpomoc v sume 27.777,00 € na výkon
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2021 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 s lehotou splatnosti 31.10.2027.
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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 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
- zostatok istiny z ........
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
Z toho:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021

Suma v EUR

647 643,80
27 777,00

27 777,00

27 777,00
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Zostatok istiny k 31.12.2021

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020
647 643,80

27 777,00

§ 17 ods.6 písm. a)

4,37 %

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
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené fin.prostr.:
- dotácie zo štátneho fondu
- dotácie zo ŠR
- dotácie z BBSK.
- účelovo určený grant
Spolu upravené (znížené) bežné príjmy k 31.12.2020*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- ....
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**
0,00

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020*
582 909,62

647 643,80
64 734,18
0,00
64 734,18
0,00
0,00
582 909,62

§ 17 ods.6 písm. b)

0,00 %

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.
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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. 04/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie
-1-

Športový klub Slovan, Vidiná – na účasť 4
mužstiev v majstrovskej súťaži (muži, dorast
U19, žiaci U15, prípravka U11)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma použitých
finančných
prostriedkov
-3-

4 000,00

4 000,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 04/2006
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. 640/19189. Predmetom podnikania je:
1. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
2. výroba potravinárskych výrobkov
3. výroba nápojov
4. výroba bižutérie a suvenírov
5. prípravné práce k realizácii stavby
6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
7. čistiace a upratovacie služby
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
10. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov
ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
11. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
12. prenájom hnuteľných vecí
13. informačná činnosť
14. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
15. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
V roku 2021 nevykázala z podnikateľskej činnosti žiadne výnosy ani náklady.

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
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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 zriadenú ani založenú žiadnu právnickú osobu.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Ministerstvo na prenesený výkon štátnej správy
vnútra SR
starostlivosti o životné prostredie
na prenesený výkon štátnej správy na
úseku hlásenia pobytu občanov
OÚ Lučenec
a registra obyvateľov Slovenskej
republiky
OÚ Banská na výchovu a vzdelávanie 5-ročných
Bystrica
detí v materskej škole
Štatistický
na sčítanie obyvateľov, domov a bytov
úrad SR
OÚ Lučenec register adries
ÚPSVaR
osobitný príjemca
LC
na podporu vytvorenia pracovného
ÚPSVaR
miesta pre znevýhodnených uchádzačov
LC
o zamestnanie
Ministerstvo na úhradu výdavkov spojených
vnútra SR
s pandémiou ochorenia COVID19
Ministerstvo
školstva,
vedy
Múdre hranie
a výskumu
SR
Ministerstvo
školstva,
na špecifiká – ochranné pracovné
vedy
pomôcky
a výskumu
SR
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

173,95

173,95

0,00

585,75

585,75

0,00

2 566,00

935,68

1 630,32

7 670,40

7 670,40

0,00

35,60

35,60

0,00

735,85

735,85

0,00

4 631,08

4 631,08

0,00

7 955,00

7 955,00

0,00

500,00

500,00

0,00

425,00

183,80

241,20

-5-

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s inými obcami.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
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VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

BBSK – Rozlúčka s letom

0,00

0,00

0,00

Vo Vidinej 09.05.2022
Vypracovala: Ing. Ivana Rubintová

Predkladá: Ing. Ján Šupica
starosta obce

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej
a) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu,
b) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad,
c) potvrdzuje krytie upraveného schodku rozpočtového hospodárenia z
- peňažných fondov
22 088,13 EUR
d) schvaľuje tvorbu mimorozpočtového fondu vo výške 39 927,76 EUR zo zostatku
finančných operácií.
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