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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 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 rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2020 uznesením č. 4/2020.
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
- prvá zmena schválená dňa 26.11.2021 uznesením č. 3/2021.
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
Rozpočtové
hospodárenie obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

252 948,00

329 903,00

348 703,39

105,70

155 910,00
96 393,00
645,00
252 948,00

185 520,00
134 737,00
9 646,00
320 410,00

194 125,68
131 836,73
22 740,98
222 561,71

104,64
97,85
235,76
69,46

142 355,00
100 393,00
10 200,00
0

180 008,00
130 202,00
10 200,00
9 493,00

178 716,85
32 788,14
11 056,72
126 141,68

99,28
25,18
108,40
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
329 903,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

348 703,39

105,70

Z rozpočtovaných celkových príjmov 329 903,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
348 703,39 EUR, čo predstavuje 105,70 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
185 520,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

194 125,68

104,64

Z rozpočtovaných bežných príjmov 185 520,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
194 125,68 EUR, čo predstavuje 104,64 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
122 331,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

127 963,63

104,60

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 113 158,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 119 198,79 EUR, čo predstavuje
plnenie na 105,34 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 4 564,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 324,84 EUR, čo
predstavuje plnenie na 94,76 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 573,69 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 751,15 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 4 135,96 EUR,
za nedoplatky z minulých rokov 188,88 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 273,44 EUR.
Daň za psa 246,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 4 194,00 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
16 150,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

16 149,06

99,99

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 16 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 16 149,06 EUR, čo
je 99,99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 34,14 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 1 930,40 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 14 184,52 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 822,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 753,80 EUR, čo je
96,26 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
708,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

708,28

100,04

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 708,00. EUR, bol skutočný príjem vo výške
708,28 EUR, čo predstavuje 100,04 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 44 474,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 47 516,41
EUR, čo predstavuje 109,84 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Prešovský samosprávny kraj
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Štatistický úrad SR
Platobná
jednotka
pre
platby
z poľnohospodárskych fondov
Environmentálny fond

Suma v EUR
1 209,60
3 677,40
8 742,14
3 000,00
3 000,00
111,72
937,00
44,00

Účel
MŠ - strava predškoláci
Chránená dielňa
Projekty - zamestnanosť
Dobrovoľný hasičský zbor
Konvektomat, lanová pyramída
REGOB
MŠ – školské potreby predškoláci
MŠ – dopravné – povinné
predprimárne vzdelávanie
2 319,90 Sčítanie obyvateľov
8 822,72 LES – mimoprodukčné funkcie
lesa
266,93 Uloženie odpadov

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
Účel
15 160,00 Testovanie a iné opatrenia
225,00 MŠ – osobné ochranné pomôcky

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
134 737,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

131 836,73

97,85

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 134 737,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 131 836,73 EUR, čo predstavuje 97,85 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 34 247,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 34 246,73 EUR, čo
je 100,29 % plnenie. Tento príjem plynie z predaja drevnej hmoty v lese Háj.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 100,00 EUR.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 100 490,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 97 490,00 EUR,
čo predstavuje 97,01 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Environmentálny fond
Environmentálny fond
Environmentálny fond
Nadácia Allianz

Suma v EUR
5 000,00
60 401,00
31 089,00
1 000,00

Účel
Revitalizácia verejného priestranstva
Konopiska - kanalizácia
Konopiska - vodovod
Merač rýchlosti

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
9 646,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

22 740,98

235,76

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 9 646,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 22 740,98 EUR, čo predstavuje 235,76 % plnenie.
V roku 2021 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 734,16 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 541,20 EUR– vrátené ÚPSVR
Príjmové finančné operácie v roku 2021 tvorili:
- MŠ Nevyčerpaná dotácia na stravu predškolákov z roku 2020
541,20 EUR
- MŠ príspevky od rodičov – nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov
21,89 EUR
- Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v pokladni a na bankových účtoch
12 263,10 EUR
- Bytovka FPÚaO zostatok z predchádzajúcich rokov
9 042,79 EUR
- Bytovka depozit prijatý na bankový účet
872,00 EUR
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
320 410,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

222 561,71

69,46

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 320 410,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 222 561,71 EUR, čo predstavuje 69,46 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
180 008,00

Skutočnosť k 31.12.2021
178 716,85

% čerpania
99,28

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 180 008,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 178 716,85 EUR, čo predstavuje 99,28 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 68 277,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
67 049,34 EUR, čo je 98,20 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 24 809,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
25 128,46 EUR, čo je 101,29 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 76 546,00. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
76 097,29 EUR, čo je 99,41 % 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 8 097,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
8 078,53 EUR, čo predstavuje 99,77 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 2 279,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
2 363,23 EUR, čo predstavuje 103,70 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
130 202,00

Skutočnosť k 31.12.2021
32 788,14

% čerpania
25,18

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 130 202,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 32 788,14 EUR, čo predstavuje 25,18 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 891,00 EUR,
čo predstavuje 44,55 % čerpanie.
b) Traktor XTY 220 HD
Z rozpočtovaných 3 550,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 3 550,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) Lanová pyramída
Z rozpočtovaných 1 800,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 1 800,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
d) Konvektomat
Z rozpočtovaných 5 368,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5 367,94 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
e) Merač rýchlosti
Z rozpočtovaných 2 006,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2 006,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
f) Projektová dokumentácia LES – spevnená plocha
Z rozpočtovaných 300,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 300,00 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
f) Projektová dokumentácia – čistiareň odpadových vôd
Z rozpočtovaných 2 100,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2 100,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
f) Projektová dokumentácia - vodojem
Z rozpočtovaných 2 100,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2 100,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
g) Požiarna zbrojnica - dostavba
Z rozpočtovaných 5 455,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5 455,20 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
h) Revitalizácia verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 7 218,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 7 218,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
i) Mantinely na ľadové ihrisko
Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2 000,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
h) IBV Konopiska – kanalizácia
Z rozpočtovaných 63 580,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 0 EUR, čo
predstavuje 0 % čerpanie.
h) IBV Konopiska – vodovod
Z rozpočtovaných 32 725,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 0 EUR, čo
predstavuje 0 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021
% čerpania
2021 po poslednej zmene
10 200,00
11 056,72
108,40
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 10 200,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 11 056,72 EUR, čo predstavuje 108,40 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 10 200, EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 10 101,16 EUR, čo predstavuje 99,03 %.
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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

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
194 125,68
178 716,85
15 408,83
131 836,73
32 788,14
99 048,59
114 457,42

Príjmové finančné operácie

22 740,98

Výdavkové finančné operácie

11 056,72

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

11 684,26
348 703,39
222 561,71
126 141,68

Vylúčenie z prebytku:
Bytovka – fond prevádzky, údržby a opráv
Bytovka – zábezpeky na nájomné
Prijatá a nevyčerpaná dotácia Konopiska-vodovod,
kanalizácia
Prijatá a nevyčerpaná dotácia
LES – mimoprodukčné funkcie lesa
Prijatá a nevyčerpaná dotácia
MŠ –na dopravné
Prijatá a nevyčerpaná dotácia
MŠ – na stravné
MŠ - školné
Sociálny fond - nevyčerpané prostriedky
Vylúčenie z prebytku - spolu
Upravené hospodárenie obce

-11 172,67
- 4 854,60
- 91 490,00
- 6 547,72
-28,92
- 573,20
- 115,36
-120,57
- 114 903,04
11 238,64
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Prebytok rozpočtu v sume 114 457,42 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 sa upravuje o nevyčerpané účelovo
určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na
základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách vo výške 114 903,04 EUR a takto zistený schodok v sume 445,62 EUR bol
v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný z finančných operácií.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 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 spolu v sume 114 903,04 EUR :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 7 149,84 EUR na
- stravné deti materskej školy predškolského veku v sume 573,20 EUR
- dopravné
28,92 EUR
- LES mimoprodukčné funkcie lesa
6 547,72 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v sume
115,36 EUR
c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 91 490,00 EUR, a to na :
- Konopiska – vodovod
- Konopiska – kanalizácia

31 089,00 EUR
60 401,00 EUR

d) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume
11 172,67 EUR
e) finančné zábezpeky na nájomné - bytovka ŠFRB v sume 4 854,60 EUR
f)

nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde v sume
120,57 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 11 684,26 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 445,62 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 11 238,64 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
1 123,86 EUR
- tvorbu peňažného fondu na rozvoj obce 10 114,78 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
1 123,86 EUR.
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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
ZS k 1.1.2021
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
0,00
0,00

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
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
Úbytky - stravovanie
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
0
646,92
526,35
120,57

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p..
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- Čerpadlo
- Pivnica – materiál
- Nádrž na vodu
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
9 042,79
2 864,04
636,00
72,00
26,16
11 172,67
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5. 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
1 448 615,37
1 540 786,40
1 422 024,88
1 412 949,44
1,00
1 384 253,66
37 770,22
26 590,49

1,00
1 375 178,22
37 770,22
127 836,96

0
2 710,30
756,00
1 215,21
21 908,98
0
0
0

0
0
756,00
610,44
126 470,52
0
0
0

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
1 448 615,37
1 540 786,40
292 311,06
312 127,68
0
0
292 311,06
228 388,00

0
0
312 127,68
316 197,08

0
0
195 122,15
12 488,75
20 777,10
927 916,31

0
97 042,46
182 170,90
19 806,62
17 177,10
912 461,64
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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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

z toho v lehote splatnosti

0
4 877,90
2 837,14
295,95
0
0
188 617,60
5 348,93
201 977,52

z toho po lehote
splatnosti

0
4 877,90
2 837,14
295,95
0
0
188 617,60
5 348,93
201 977,52

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021
Veriteľ

Prima banka,
a.s.
ŠFRB
MF SR

Účel

Rozvoj obce
Obstaranie
nájomného bytu
Výkon
samosprávnych
pôsobností

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

34 620,10

3 600,00

375,91

10 620,10

2024

218 890,00

6 501,16

1 947,32

188 534,30

2047

6 557,00

0

0

6 557,00

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 6 557,00 EUR schválená obecným
zastupiteľstva dňa 25.09.2020 uznesením č. 3/2020. 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:
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
- Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu
obce
- Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**
Zostatok istiny k 31.12.2021**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020*
181 869,92

181 869,92

10 620,10
6 557,00
188 617,60
205 794,70
188 617,60
188 617,60
17 177,10
§ 17 ods.6 písm. a)

17 177,10
9,44 %
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet dlhovej služby obce 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 upravené o účelovo určené:
- ÚPSVR - MŠ potraviny predškoláci
- MV SR - voľby
- ÚPSVR – chránená dielňa
- ÚPSVR - zamestnanosť
- Dobrovoľná požiarna ochrana SR
- Prešovský samosprávny kraj – umývačka riadu kuchyňa KD
- MV SR - REGOB
- MV SR - MŠ školské potreby predškoláci
- ŠÚ SR - sčítanie obyvateľov
- MV SR - COVID 19 Testovanie a iné opatrenia
- ÚPSVaR - COVID 19 MŠ plat učiteľov
Spolu bežné príjmy obce a účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné
príjmy k 31.12.2020
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:
- 821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny)
- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny)
- 651002 (bankový úver - splátka úrokov)
- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov)
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**

181 869,92

1 294,80
1 101,46
3 528,68
20 192,24
3 000,00
1 500,00
111,01
985,00
996,00
1 403,87
2 828,46
36 941,52
144 928,40
3 600,00
6 501,16
375,91
1 947,32

12 424,39

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. b)

12 424,39

144 928,40

8,57 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemala v roku 2021 zriadenú príspevkovú ani rozpočtovú organizáciu.
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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 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec v roku 2021 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) štátnym fondom
c) 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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

ÚPSVR
ÚPSVR
ÚPSVR
MV SR
MV SR
MV SR
ŠÚ SR
MV SR

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

MŠ - potraviny predškoláci
Chránená dielňa
Projekty - zamestnanosť
REGOB
MŠ – školské potreby predškoláci
MŠ – dopravné – povinné predprimárne
vzdelávanie
Sčítanie obyvateľov
COVID 19 MŠ – osobné ochranné
pomôcky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

1 209,60
551,59
563,32
111,72
937,00
44,00

636,40
551,59
563,32
111,72
937,00
15,08

573,20
0
0
0
0
28,92

2 319,90
225,00

2 319,90
225,00

0
0

-5-
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b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
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-

Platobná jednotka
pre platby
z poľnohosp fondov
Environmentálny
fond
Environmentálny
fond
Environmentálny
fond
Environmentálny
fond

LES – mimoprodukčné funkcie
lesa
Uloženie odpadov

8 822,72

2 275,00

6 547,72

266,93

266,93

0

Revitalizácia verejného
priestranstva
Konopiska – kanalizácia

5 000,00

5 000,00

0

60 401,00

0,00

60 401,00

Konopiska - vodovod

31 089,00

0,00

31 089,00

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Prešovský samosprávny kraj

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

3 000,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

3 000,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom
znení, a to - § 4 ods. 5 Obec Buglovce neuplatňuje programovú štruktúru v rozpočte, schválené
uznesením OZ č. 5 zo dňa 30.11.2019
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2021.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

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