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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 
 

 

1. Rozpočet obce na rok 2021  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 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. 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 25.11.2020 uznesením č. 

32.4/2020  

 

- zmena rozpočtu bola dňa 24.11.2021 uznesením č. 46.6/2021 

 

 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021  

 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 492 560 492 560 

z toho :   

Bežné príjmy 438 560 488 960  

Kapitálové príjmy 3 000 3 600 

Finančné príjmy  51 000 0 

Výdavky celkom 492 560 492 560 

z toho :   

Bežné výdavky 416 600 433 600 

Kapitálové výdavky 54 000 35 900 

Finančné výdavky 21 960 23 060 

Rozpočet  obce 492 560 492 560 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  

 
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

492 560,00 494 693,02 100,43 % 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 492 560,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 494 693,02   EUR, čo predstavuje 100,43 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

488 960,00 491 093,02 100,43 % 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 488 960,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  

491 093,02 EUR, čo predstavuje  100,43   % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

223 700,-                 223 666,00                  99,98 % 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 223 700,- EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 223 666  EUR, čo predstavuje 

plnenie na 99,98 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 35 400,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 35 305,06 EUR, čo 

je 99,73 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 29 091,98 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 6 175,91 EUR, dane  z bytov  boli 37,17 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky 

na dani z nehnuteľností v sume  1 456,80 EUR. 

 

Daň za psa   

Rozpočet na rok 2021 bol  300,- EUR, príjmy z poplatku v sume  321,00 EUR,  čo je 107 %  

plnenie..   

 

Daň hracie automaty 

Rozpočet –  0,- €,  skutočnosť 0,00 €,  plnenie 0,00 %. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva  

Rozpočet činil čiastku  200,- EUR, príjmy  boli v sume  132,- EUR, čo  je  66,00 % plnenie.  

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z predpokladanej finančnej čiastky 10 400,- EUR boli skutočné príjmy v sume 10 358,19 EUR, 

čo predstavuje plnenie na 99,59 %. 

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na komunálnom odpade v sume  2 301,39  EUR. 
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b) nedaňové príjmy:  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

36 510,- 38 516,32 105,49 % 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 36 510,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 38 516,32 EUR, čo 

je 105,49 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 

498,39  EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 34 568,63  EUR.  

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 102,30  EUR, čo je 

110,23 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:   

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

15 350,- 15 917,58                 103,69 % 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 15 350,- EUR, bol skutočný príjem vo výške 

15 917,58  EUR, čo predstavuje  103,69 % plnenie.  

Z toho : poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 4 225,73 EUR, príjem 

zo školského stravovania v sume 5 657,68 EUR, poplatky za MŠ v sume 243,- EUR, príjem 

z vratiek  v sume  791,17 EUR, príjem  sponzorský dar  od  Jadrovej  a vyraďovacej  spoločnosti 

a.s., Jaslovské  Bohunice  360, 919 30 Jaslovské  Bohunice,  v sume  5 000,00 EUR . 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

166 000,00 165 774,57                 99 ,86 % 

 

Bežné príjmy z kódu zdroja 111 bol rozpočet  153 500,- €, skutočnosť  153 263,41 € 

Bežné príjmy z kódu zdroja 11T1,11T2 bol rozpočet 12 600,- €, skutočnosť 12 511,16 € 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 166 000,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

165 774,57  EUR, čo predstavuje  99,86 % plnenie. 

 

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery 

P.č. Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

  1. Okresný úrad, odbor školstva  105 829,00 € Dotácia pre ZŠ  

  2.  Okresný úrad, odbor školstva 1 018,00  € Vzdelávacie poukazy 

  3.  Okresný úrad, odbor školstva 1 400,00  € Sociálne znevýhodnené prostredie 

  4.  Okresný úrad, odbor školstva 731,00 € Dotácia  na  učebnice 

  5.  Okresný úrad Trenčín 2 474,20 € Matrika 

  6.   
Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Bratislava 
 767,11 € Stavebná činnosť – SÚ Dca  

  7.  Okresný úrad životného prostredia     58,00 € Prenesený výkon štát. správy 

  8. 
Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Bratislava 
    25,57 € Prenesený výkon štát. správy 

  9. Okresný úrad Trenčín    195,36 € Register obyvateľstva 

 10.  Okresný úrad Trenčín 26,00  € Register adries 

11. Dobrovoľná PO Bratislava 3 000,- € Technika DHZ 

12. Okresný úrad, odbor školstva 3 507,00 € Dotácia MŠ 
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13. Okresný úrad Ilava   214,80   € Skladník CO 

14. ÚPSVaR 7 270,80 € Hmotná núdza, strava 

15. ÚPSVaR 448,20 € Hmotná núdza škol. pomôcky 

16. ÚPSVaR     12 511,16 € OÚP  

17. ÚPSVaR 4 233,21 € Osob. príjemca – rod. prídavky 

18. Trenčiansky  samosprávny  kraj 1 500,00 € Otvorenie  Pamätného  domu 

19.  ŠÚ  SR  v  Trenčíne 3 045,15 € SODB 2021 – domy a byty 

20. Ministerstvo vnútra SR 5 435,01 € Terénny  asistent  COVID - projekt 

 

21. 

 

Ministerstvo vnútra SR 

 

12 085,00 € 

Ochranné pomôcky  COVID, 

testovanie  - služby 

 

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 

3 600,00 3 600,00 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 3 600,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021  

v sume 3 600,00 EUR, čo predstavuje  100,00  % plnenie.  

Ministerstvo vnútra poskytlo na Požiarnu  zbrojnicu  dotáciu  vo  výške  3 000,- EUR 

Príjem  z predaja  pozemku p. Jánovi  Ševčíkovi, vo  forme  splátok  50,- eur/mesiac,  bol  vo 

výške  600,00 EUR. 

 

Príjmové finančné operácie:  

 Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov  0,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

 v sume   0,00  EUR, čo predstavuje  0  % plnenie.  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

492 560,00 552 808,32 112,23  % 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 492 560,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

 v sume 552 808,32 EUR, čo predstavuje 112,23 % čerpanie.  

 

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

433 600,00                   493 510,37                113,81 % 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 433 600,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

 v sume 493 510,37  EUR, čo predstavuje  113,81 % čerpanie.  
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1.1. Správa obce  

 

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

            Z rozpočtovaných 59 610,-EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 vo výške  

67 795,77  EUR čo je 114,62  % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov 

obecného úradu.  

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 21 640,- EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 vo výške 

22 597,88 EUR čo je 113,73 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd 

zamestnancov za  zamestnávateľa.  

 

c) cestovné náklady – rozpočet vo výške  150,- EUR  skutočnosť 123,59 EUR,  

                                      plnenia 82,39 %. 

 

       d)  energie – elektrika , voda – rozpočet 130,-  EUR, čerpanie 104,60 EUR , plnenie     

            80,46  %. 

   

d)  poštovné, telefón, internet,  – rozpočet 1 640,00 EUR , čerpanie  1 554,14 EUR, plnenie    

94,76 % 

 

e) Karty, známky, poplatky - rozpočet 360,- EUR, náklady 358,00  EUR,  plnenie  99,44 % 

 

     f)   nákup materiálu rozpočet vo výške 9 000,- EUR ,  čerpanie   9 026,39 EUR, čerpanie 

100,29 %.   V položke sú  zahrnuté kancelárske potreby, tlačivá, toner do kopírky 

a tlačiarní, kancelársky   papier, pracovné  odevy  a  prístroje 

 

     g)  Transfery  jednotlivcovi – rozpočet  vo  výške  250,- EUR,  čerpanie  vo výške  464,80 

EUR, čo  predstavuje 185,92  % plnenie. 

 

      h)  knihy, časopisy, noviny –  rozpočet 0,- €, celkové náklady  0,00 EUR -  plnenie 0,00 % 

  

    ch)   reprezentačné výdavky rozpočet vo výške 1 000,- EUR , skutočné čerpanie  1 077,33  

            EUR,   čo  predstavuje 107,73  % plnenie 

 

i) PHM auto  Octavia, traktor – rozpočet 2 800,- EUR, skutočnosť 3 287,52 EUR, plnenie   

       117,41  %. 

 

      j)   údržba výpočtovej techniky, strojov a prístrojov, budov – rozpočet 21 310,- EUR,   

            celkové    náklady  30 313,46 EUR, čerpanie na  142,24 %.  

 

      k)  údržby a všeobecné a špeciálne služby , rozpočet   15 370,- EUR, skutočnosť   

           16 025,24 EUR,   plnenie  104,26 %. 

 

       l)  školenia, kurzy, semináre – rozpočet 250,- EUR , skutočnosť 240,- EUR , čerpanie 

           96,00 %. 

 

      m)  stravovanie zamestnancov obce 2 000,- EUR rozpočet , čerpanie 1 951,40 EUR , plnenie 

             97,57 %. 
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       n)  poistné – rozpočet 1 200,- EUR, skutočnosť 3 552,07 EUR, plnenie 296,00 %. 

 

       o)  povinný prídel do sociálneho fondu – rozpočet  550,- EUR, čerpanie 706,09 EUR,  

             plnenie 128,38 %. 

 

      p) odmeny mimo pracovný pomer – rozpočet 1 250,- EUR, skutočnosť 1 239,11 EUR,    

čerpanie  99,12 %.  / odmena poslanci, dohody/ 

 

      r)  členské príspevky organizáciam  (ZMOS, Biopel, ZPOZ) – rozpočet 450,- EUR, 

           skutočne  čerpané  417,80 EUR, percento plnenia 92,84 %. 

 

      s)   poplatky a odvody banke – rozpočet  600,- EUR, skutočnosť 548,53 EUR, plnenie 

            91,42 %. 

 

       t)  splátka úrokov , – rozpočet 2 850,- EUR, skutočnosť 2 834,74 EUR, plnenie 99,46 %. 

 

       u)  softvér – rozpočet   600,00 EUR, skutočnosť 0,00 EUR, plnenie 0,00 %. 

 

 

1.2  Matrika – rozpočtovaná Okresným úradom v Trenčíne rozpočet 2 300,- EUR,  

skutočnosť       v sume 2 474,20  EUR, plnenie 107,57 %. 

  

 1.3 Terénny  asistent  COVID  –rozpočet  6 340,- EUR , čerpanie v sume  6 312,39 EUR, 

plnenie   99,56 %.  Mzda  TA  bola  v sume  3 643,95 EUR, poistné  v sume  1369,69 EUR, 

prídel  do  SF  v sume  37,19 EUR, dezinfekčné  prostriedky  a pomôcky  pre  rómske  rodiny  

v sume 1 261,56 EUR. 

 

1.4. Civilná ochrana – rozpočtované Okresným úradom v Trenčíne, rozpočet 230,- EUR, 

čerpanie  v sume 214,80 EUR, plnenie 93,39 %. 

 

1.5. Požiarna ochrana – rozpočet vo výške 1 160,- EUR, čerpanie 1099,61 EUR , plnenie 

94,79 %. 

Z toho nákup pohonných hmôt   335,14 EUR , energie – 175,47 EUR , údržba  339,00  EUR, 

STK – 0,00  EUR,  školenia 250,00 EUR.        

 

1.6. Miestne komunikácie – na  údržbu MK vo výške 58 825,81 EUR čo pri rozpočte 46 300,- 

EUR, predstavuje 127,05    % čerpanie. 

 

1.7. Nakladanie s odpadmi – z rozpočtovaných 16 810,- EUR bolo skutočne čerpané 

19 361,87 EUR, čo predstavuje 115,18 % čerpanie. Za vývoz komunálneho odpadu sme 

zaplatili 8940,81 EUR  za uloženie 10 421,06 EUR. 

 

1.8. ČOV – z rozpočtovaných  3 070,- EUR bolo skutočne čerpané 3 017,94 EUR, čo 

predstavuje plnenie 98,30 %.  Táto položka sa skladá z vyšetrenia vody z ČOV v sume 149,46  

EUR a  údržby ČOV v sume 2 868,48 EUR. 

 

1.9. Údržba zelene –  čerpanie bolo 0,00  EUR, rozpočet 0,- EUR,  plnenie 0,00 %. 

Čerpanie sa skladá z údržby zelene v sume 0,00  EUR. 
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1.10. Verejné osvetlenie – celkové náklady vo výške 5 279,15 EUR, rozpočet 5 350,- EUR, čo 

predstavuje 98,67 % čerpanie, z toho náklady  na elektrickú energiu vo výške 2 081,84 EUR 

a na údržbu vo výške  3 197,31 EUR. 

 

1.11. Bytové – náklady vo výške 14 609,80  EUR, rozpočet 13980,- EUR, plnenie 104,50 %., 

z toho náklady na energie – 3749,18 EUR, údržba 10 860,62 EUR. 

 

1.12 Šport -  rozpočet na údržbu ihriska bol 50,- EUR, skutočne sa vyčerpalo 0,00 EUR, plnenie  

0,00 % 

 

1.13. Kultúra – výdavky celkom 359,47  EUR, rozpočet 410,- EUR, čerpanie 87,67 % - 

výdavky na  energie v kultúrnych domoch sú 322,27  EUR. 

 

1.14 Rozhlas –rozpočet 0.- EUR,  skutočnosť 0,00 EUR, čerpanie 0,00 %. 

 

1.15. Domy smútku – výdavky v hodnote 965,73 EUR,  rozpočet 1 020,- EUR, čerpanie 

 94,67 %. Sumu  výdavkov  tvoria   energie vo výške 410,73 EUR,  údržba cintorína, údržba 

domu smútku v Zliechove  a v Košeckom  Rovnom – 555,00  EUR.  

 

1.16. Materská škola  - výdavky vo výške  44 729,90  EUR,  rozpočet  39 380,- EUR,  

plnenie 113,58 %. 

Výdavky tvoria mzdy   30 103,36 EUR , odvody do poisťovní 10 202,15 EUR, energie 

a poštovné, telefón 141,14 EUR, učebné pomôcky, čistiace potreby -  710,48 EUR, údržba 

budovy 3 094,76 EUR, stravné  MŠ   197,12 EUR, prídel do sociálneho fondu 280,89 EUR. 

 

1.17. Základná škola – rozpočtovaná  Okresným úradom, odbor školstva Trenčín  v sume 104 

310,- EUR, čerpanie 107 449,92 EUR, plnenie 103,01 %,  Výdavky tvoria mzdy 44 810,00 

EUR , odvody do poisťovní 15 685,58 EUR, energie a poštovné, telefón 22 087,25 EUR, 

učebné pomôcky, čistiace potreby -  1 545,50 EUR, údržba budovy 21 119,92 EUR, stravné  

ZŠ  329,56 EUR, prídel do sociálneho fondu 536,35 EUR. 

                                     

1.18. Školská jedáleň – rozpočet bol 12 220,- EUR , skutočne bolo vyčerpané 12 322,11 EUR 

, čerpanie 100,83 %  - z toho mzdy 412,00 EUR, odvody do poisťovní 209,04 EUR, energie  

542,34 EUR, telefón, poštovné 76,25 EUR, materiál 283,80 EUR, všeobecné  služby  180,00 

EUR , potraviny 10 197,89 EUR, sociálny fond 12,69 EUR, stravovanie 408,10 EUR. 

 

1.19 . Opatrovateľská služba - z rozpočtovaných 3 740,- EUR bolo skutočne čerpané  

k 31. 12. 2021 vo výške 3 945,80 EUR , čo predstavuje 105,50 % čerpanie. Sú tu zahrnuté 

mzdové prostriedky zamestnancov opatrovateľskej služby vo výške 2 927,28 EUR, odvody 

poistného vo výške  1 191,66 EUR, prídel do sociálneho fondu vo výške 26,86 EUR . 

  

1.20. Sociálne zabezpečenie – výdavky rodinné  prídavky  boli vo výške 4 216,61 EUR, 

rozpočet 2 620,- EUR  – plnenie  160,93 % . 

 

1.21. Chránená dielňa, Úrad práce § 54  – rozpočet bol  26 190,00 EUR, čerpanie 32 924,00 

EUR náklady boli na mzdy 25 056,33 EUR,  poistné 7 487,02 EUR, pracovné odevy 24,99 

EUR, sociálny fond  270,96 EUR, stravovanie  84,70 eur, plnenie  125,71 % 

 

1.22 – Hmotná núdza – čerpanie na školské potreby 448,20 EUR, stravu 9 030,60 EUR, 

rozpočet 9 400,- EUR plnenie 100,83 %. 
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1.23 – Pamätný  dom – čerpanie vo  výške  1 703,92 EUR, rozpočet  bol 1 640,- EUR, plnenie 

103,89 %. 

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

35 900,00 35 678,51 99,38 % 

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 35 900,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 35 678,51 EUR, čo predstavuje  99,38 % plnenie.  Prostriedky boli použité  na nákup 

náradia  pre DHZ  Zliechov  3000,00  €, na rekonštrukciu  Požiarnej  zbrojnice v sume 2 750,00 

EUR, na  rekonštrukciu vnútorných  priestorov Obecného  úradu  a na  rekonštrukciu Altánu  

pri  kultúrnom  dome  Pustá. 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

23 060,00 23 619,44 102,42 % 

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 23 060,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 23 619,44 EUR, čo predstavuje  102,42 % plnenie.  

 

Použitie  - splácanie istiny na dlhodobých úveroch v sume 21 162,15 EUR,  splatenie  

krátkodobého  úveru  v sume   2 457,29 EUR  zo  Slovenskej  záručnej a rozvojovej  banky, 

ktorý sa čerpal  pri  výstavbe  čističky. 

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 491 093,02 

z toho : bežné príjmy obce  491 093,02 

Bežné výdavky spolu 493 510,37 

z toho : bežné výdavky  obce  493 510,37 

Bežný rozpočet -2 417,35 

Kapitálové  príjmy spolu 3 600,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  3 600,00 

Kapitálové  výdavky spolu 35 678,51 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  35 678,51 

Kapitálový rozpočet  -32 078,51 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -34 495,86 

Vylúčenie z prebytku  22 214,45 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -56 710,31 

Príjmy z finančných operácií 0,00 
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Výdavky z finančných operácií 23 619,44 

Rozdiel finančných operácií -23 619,44 
PRÍJMY SPOLU   494 693,02  

VÝDAVKY SPOLU 552 808,32 

Hospodárenie obce  -58 115,30 
Vylúčenie z prebytku 22 214,45 

Upravené hospodárenie obce -80 329,75 

 

Obec  Zliechov  hospodárila  k 31.12.2021 so schodkom  34 495,86. Schodok  rozpočtu  

vznikol opravou  miestnych  komunikácií pri záchranných prácach, komunikácie  boli  zničené  

povodňami. Na záchranné práce - opravu  miestnych  komunikácií  po  povodniach   boli  

použité  finančné  prostriedky  v sume  52 620,26 €. Následne  bola  podaná  žiadosť  

o refundáciu  finančných  prostriedkov  na  Ministerstvo  vnútra  SR.  K  31.12.2021 zatiaľ  

refundácia  finančných  prostriedkov  neprebehla. 

 

Schodok rozpočtu v sume  34 495,86  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 

prostriedky zo ŠR, nevyčerpané  prostriedky  fondu  opráv, rezervný  fond, sociálny fond  

a ďalšie  účelovo určené  prostriedky. 

 

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 :  

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

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  2 632,60 EUR, a to na :  

 -  stravné pre deti v hmotnej núdzi a strava  zadarmo v sume 2 632,60 EUR 

  

b)    Ak prostriedky  fondu  prevádzky, opráv a údržby bežného  rozpočtového  roku  neboli 

vyčerpané, zostatok  týchto prostriedkov sa po skončení rozpočtového roka usporiada 

podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

Zostatok nevyčerpaných prostriedkov fondu prevádzky, opráv a údržby sa podľa  

osobitného  predpisu ( zákon č. 443̸ 2010 Z. z.  o účtovníctve  v z. n. p. )vylúči  z prebytku  

rozpočtu t. j. suma 6 280,01 €  - nevyčerpané  prostriedky fondu  opráv  v roku 2021. 

 

Vylúčiť  z prebytku  je  potrebné  aj nevyčerpané prostriedky rezervného  fondu, sociálneho  

fondu, finančné  zábezpeky a návratné  finančné  výpomoci, ktoré  boli  k 31.12.2021 

v nasledovných sumách. 

 

• Rezervný  fond  6 070,25 € 

• Sociálny  fond      297,09 € 

• Finančné  zábezpeky  6 934,50 € 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

0,00 EUR.  
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5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu 
Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 395,71 

Prírastky - povinný prídel -   1,5 %                    2 211,52 

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                        

                - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                2 307,60 

KZ k 31.12.2021 299,63 

   

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 1 675 160,69 1 576 054,14 

Neobežný majetok spolu 1 579 558,61 1 526 742,60 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 5 875,80 5 531,05 

Dlhodobý hmotný majetok 1 434 407,92 1 380 936,66 

Dlhodobý finančný majetok 139 274,89 140 274,89 

Obežný majetok spolu 95 578,52 49 287,98 

z toho :   

Zásoby 850,16 433,16 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  1 297,20 6 698,80 

Finančné účty  93 431,16 42 156,02 

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

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

Časové rozlíšenie  23,56 23,56 
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 675 160,69 1 576 054,14 

Vlastné imanie  647 172,53 622 777,86 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  647 172,53 622 777,86 

Záväzky 312 882,75 310 487,10 

z toho :   

Rezervy  0,00 1 300,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 200,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 262 695,87 250 228,90 

Krátkodobé záväzky 1 961,14 32 737,51 

Bankové úvery a výpomoci 48 025,74 26 220,69 

Časové rozlíšenie 715 105,41 642 789,18 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
 

Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky: 

 

- voči bankám Primabanka Slovensko, a.s.                  14 035,69 EUR 

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) 242 997,31 EUR 

- voči  subjektom  verejnej správy                               12 185,00 EUR 

 

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 svojích úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak : 

a/ celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka a 

b/ suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov 

neprekročí  

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 podľa § 17 ods. 6 písm. a/ : 

 

Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2021 

491 093,02 

 

  

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021  

- zostatok istiny z bankových úverov 14 035,69 

- zostatok istiny z úverov ŠFRB 242 997,31 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 257 033,00 

Spolu suma záväzkov, ktoré sa nezapočítava do celkovej 

sumy dlhu obce 

46 222,51 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 303 255,51 

 

Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2021 

§ 17 ods. 6 písm. 

a/ 

14 035,69 491 093,02 2,85  % 

 

       Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6mpísm. 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 31.12.2021 

491 093,02 

 

  

Bežné príjmy obce znížené o :  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 164 274,57 

- dotácie z MF SR 3 000,00 

Spolu bežné príjmy obce znížené k 31.12.2021 323 818,45 

Spolu upravené bežné príjmy obce k 31.12.2021 323 818,45 

 

 

 

Splátka istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného 

splatenia 

 

821 004 2 457,29 

821 007 21 162,15 

Spolu splátka istiny a úrokov k 31.12.2021 23 619,44 

 
Suma ročných splátok 

vrátane úhrady výnosov za 

rok 2021 

Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.2021 

§ 17 ods. 6 písm. b/ 

23 619,44 323 818,45 7,29 % 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6mpísm. b/ zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená. 
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8.   Údaje  o hospodárení  príspevkových  organizácií 
       Obec  nemá  zriadenú  príspevkovú  organizáciu. 

 

9.   Prehľad  o poskytnutých dotáciách právnickým osobám  a fyzickým 

      osobám – podnikateľom  podľa  §  7ods.  4  zákona  č. 583/2004 Z.z. 
      Obec v roku 2021 neposkytla dotácie. 

 

10.  Údaje  o nákladoch  a výnosoch  podnikateľskej  činnosti 
       Obec  nemá  podnikateľskú  činnosť 

 

11.  Finančné usporiadanie  finančných  vzťahov  voči : 

a) zriadeným a založeným právnickým  osobám 
            Obec  neposkytla finančné prostriedky svojho rozpočtu. 

b) štátnemu  rozpočtu 
          Obec  neposkytla finančné prostriedky svojho rozpočtu. 

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

d) rozpočtom iných  obcí 
           Obec  neposkytla finančné prostriedky svojho rozpočtu. 

e) rozpočtom  VÚC 
          Obec  neposkytla finančné prostriedky svojho rozpočtu. 

 
 

 

12.  Hodnotenie plnenia programov obce  

 
Obec Zliechov nezostavuje programový rozpočet na základe uznesenia č. 14.4./2013 OZ  

konaným dňa 18. decembra 2013 

 

Vypracovala: Žáčiková   Daša                                            Predkladá: Žáčiková  Daša 

 

V Zliechove dňa 16. mája  2022 

 

 

 

13. Návrh uznesenia 
 

Obecné zastupiteľstvo berie - neberie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra 

k Záverečnému účtu za rok 2021. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výhradami 

- bez výhrad. 

 

 
 


