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Záverečný účet obce za rok 2021

1. Rozpočet obce na rok 2021

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový. 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 03.12.2020 uznesením č.95
Zmeny rozpočtu:

- prvá  zmena  schválená dňa 31.03.2021, rozpočtovým opatrením 2021/1  starostom obce
- druhá zmena schválená dňa 02.06.2021, rozpočtovým opatrením 2021/2 uznesením č.114
- tretia zmena  schválená dňa 30.06.2021, rozpočtovým opatrením 2021/3  starostom obce
- štvrtá zmena  schválená dňa 31.08.2021, rozpočtovým opatrením 2021/4 uznesením č.

123
- piata zmena  schválená dňa 30.09.2021,  rozpočtovým opatrením 2021/5  starostom obce
- šiesta zmena  schválená dňa 26.10.2021, rozpočtovým opatrením 2021/6 uznesením č.

127
- siedma zmena schválená dňa 15.12.2021, rozpočtovým opatrením 2021/7 uznesením č.

141
- ôsma zmena schválená dňa 30.12.2021,  rozpočtovým opatrením 2021/8  starostom obce

Rozpočet obce k 31.12.2021

Schválený rozpočet Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Príjmy celkom 676 064,00 870 631,00
z toho :
Bežné príjmy 665 464,00 800 758,00
Kapitálové príjmy 0 0
Finančné príjmy 0 45 414,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou 10 600,00 24 459,00
Výdavky celkom 675 648,00 826 851,00
z toho :
Bežné výdavky 261 268,00 304 680,00
Kapitálové výdavky 16 000,00 34 545,00
Finančné výdavky 25 780,00 23 844,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou 372 600,00 463 782,00
Rozpočtové hospodárenie obce 416,00 43 780,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

870 631 870 564,96 99,99

1. Bežné príjmy obce

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

800 758,00 800 744,37 99,99

Z pôvodného rozpočtu 800 758,00 EUR bola upravená suma vo výške 800 758,37 EUR,
k 31.12.2021 bol skutočný príjem v sume 800 744,37 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

410 101 410 097,61 100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z pôvodného rozpočtu 365 000,00 EUR bola upravená suma vo výške 379 032,00, k 31.12.2021
boli poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 379 031,84 EUR, čo predstavuje plnenie na
100 %.

Daň z nehnuteľností
Príjmy dane z pozemkov
Z pôvodného rozpočtu 5 100,00 EUR bola upravená suma vo výške 5 489,00, k 31.12.2021 bol
skutočný príjem v sume 5 488,53 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.
Príjmy dane zo stavieb
Z pôvodného rozpočtu 3 200,00 EUR bola upravená suma vo výške 3 653,00, k 31.12.2021 bol
skutočný príjem v sume 3 652,13 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,98 %.
Príjmy dane z bytov
Z pôvodného rozpočtu 94,00 EUR bola upravená suma vo výške 80,00, k 31.12.2021 bol
skutočný príjem v sume 79,14 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,92 %.

Daň za psa
Z pôvodného rozpočtu 500,00 EUR bola upravená suma vo výške 529,00 EUR, k 31.12.2021 bol
skutočný príjem v sume 528,78 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,96 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z pôvodného rozpočtu 14 000,00 EUR bola upravená suma vo výške 21 318,00 EUR,
k 31.12.2021 bol skutočný príjem v sume 21 317,19 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.
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b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

30 098 30 095,17 99,99

Z pôvodného rozpočtu 28 657 EUR bola upravená suma vo výške 30 098 EUR, k 31.12.2021 bol
skutočný príjem v sume 30 095,17 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky:
K 31.12.2021 bol skutočný príjem za overenie v sume 712,00 EUR, prenájom hrobového miesta
515,00 EUR, ostatné poplatky - stavebné, kolaudačné 1 845 EUR, príjmy z podnik. činnosti
4 909,18 EUR.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

1 880 1 877,42 99,86

Z pôvodného rozpočtu 1 000,00 EUR bola upravená suma vo výške 1 880,00 EUR, k 31.12.2021
bol skutočný príjem v sume 1 877,42 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,86 %.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z náhrad z poistného plnenia
a iné.

d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

358 679 358 674,17 100

Z pôvodného rozpočtu 247 813 EUR bola upravená suma vo výške 358 679 EUR, k 31.12.2021
bol skutočný príjem v sume 358 674,20 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Poskytovateľ dotácie Suma
v EUR

Účel

OÚ-odbor školstva, Žilina 305 370,00 Školstvo-prevádzkové a mzdové náklady
ÚPSVaR, Kys. Nové Mesto 15 592,00 Stravovanie – HN, deti a žiaci ZŠ,MŠ
MDaV SR sekcia rozpočtu 1 298,39 Úsek stavebného poriadku

OÚ životného prostredia Žilina 98,20 Úsek životného prostredia
MDaV SR sekcia rozpočtu 43,29 Úsek cestnej dopravy a PK

MV SR sekcia verejnej správy 356,66 Úsek registra obyvateľov a adries
MV SR Bratislava 25 400,00 Testovanie na COVID-19

Štatistický úrad Bratislava 3 478,11 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
ÚPSVaR, Žilina 2 690,32 ÚPSVaR

DPO SR, Bratislava 3 000,00 DHZ
ŽSK 1100,00 Dotácia na sociálne zariadenie TJ

MV SR Bratislava 247,20 Preplatené výdavky povodeň
Spolu 358 674,17

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy obce:

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

0 0 0

3. Príjmové finančné operácie obce:

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

45 414,00 45 412,92 100

Z pôvodného rozpočtu 0 EUR bola upravená suma vo výške 45 414,00 EUR, k 31.12.2021 bol
skutočný príjem v sume 45 412,92 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Finančné operácie tvoria finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov - zostatok ZŠ z roku
2020 vo výške 18 774,76 EUR, zapojenie projektu  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
(SIEA) vo výške 20 278,16 EUR, zapojenie prostriedkov z RF vo výške 6 360,00 EUR..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

24 459,00 24 407,67 99,79

Z pôvodného rozpočtu 10 600 EUR bola upravená suma vo výške 24 459,00 EUR, k 31.12.2021
bol skutočný príjem v sume 24 407,67 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,79%.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:
Základná škola s materskou školou 24 407,67 EUR

Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

0 0

Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej

zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

0 0
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania

826 851 826 141,10 99,91

1. Bežné výdavky obce

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania

304 680,00 304 591,05 99,96

Z pôvodného rozpočtu 261 268,00 EUR bola upravená suma vo výške 304 680,00 EUR,
k 31.12.2021 bol skutočný výdavok v sume 304 591,05 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,97%.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – 610
Z pôvodného rozpočtu 94 339 EUR bola upravená suma vo výške 85 736 EUR, k 31.12.2021 bol
skutočný výdavok v sume 85 729,19 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99%.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, poslancov OZ, starostu obce, hlavnej
kontrolórky, aktivačných služieb a ostatných stredísk.

Poistné a príspevok do poisťovní - 620
Z pôvodného rozpočtu 34 953 EUR bola upravená suma vo výške 34 862 EUR, k 31.12.2021 bol
skutočný výdavok v sume  34 829,72  EUR, čo predstavuje plnenie na 99,90 %.

Tovary a služby - 630
Z pôvodného rozpočtu 112 941 EUR bola upravená suma vo výške 153 269 EUR, k 31.12.2021
bol skutočný výdavok v sume 153 221,72 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,96%.
Ide o prevádzkové výdavky OcÚ a ostatných stredísk, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery – 640
Z pôvodného rozpočtu 16 535 EUR bola upravená suma vo výške 28 580 EUR, k 31.12.2021 bol
skutočný výdavok v sume 28 578,72  EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99%.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami - 650
Z pôvodného rozpočtu 2 500 EUR bola upravená suma vo výške 2 233 EUR, k 31.12.2021 bol
skutočný výdavok v sume 2 231,70  EUR, čo predstavuje plnenie na 99,94%.

2. Kapitálové výdavky obce

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania

34 545,00 34 543,75 100

Z pôvodného rozpočtu 16 000,00 EUR bola upravená suma vo výške 34 545,00 EUR,
k 31.12.2021 bol skutočný výdavok v sume 34 543,75 EUR, čo predstavuje plnenie na 100%.
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Zateplenie PZ 29 803,75 EUR
Nákup prevádzkových strojov:
- multifunkčné zariadenie - OÚ 2 280,00 EUR
- panva smažiaca elektrická - ŠJ 2 460,00 EUR

3. Výdavkové finančné operácie obce

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania

23 844 23 843,15 100
Z pôvodného rozpočtu 25 780 EUR bola upravená suma vo výške 23 844 EUR, k 31.12.2021 bol
skutočný výdavok na splácanie istiny z prijatých úverov v sume 23 843,15 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100%.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania

463 782 463 163,15 99,86
Z pôvodného rozpočtu 372 600 EUR bola upravená suma vo výške 463 782 EUR, k 31.12.2021
bol skutočný výdavok v sume 463 163,15  EUR, čo predstavuje plnenie na 99,86 %.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho :
Základná škola  s materskou školou Rudinská 463 163,15 EUR

Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania

0 0

Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania

0 0
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce
Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné  príjmy spolu 825 152,04
z toho : bežné príjmy obce 800 744,37

bežné príjmy RO 24 407,67
Bežné výdavky spolu 767 754,20
z toho : bežné výdavky  obce 304 591,05

bežné výdavky  RO 463 163,15
Bežný rozpočet 57 397,84
Kapitálové  príjmy spolu 0,00
z toho : kapitálové  príjmy obce 0,00

kapitálové  príjmy RO 0,00
Kapitálové  výdavky spolu 34 543,75
z toho : kapitálové  výdavky  obce 34 543,75

kapitálové  výdavky  RO 0,00
Kapitálový rozpočet - 34 543,75
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 22 854,09
Vylúčenie z prebytku 0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 45 412,92
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 23 843,15
Rozdiel finančných operácií 21 569,77
PRÍJMY SPOLU 870 564,96
VÝDAVKY SPOLU 826 141,10
Hospodárenie obce 44 423,86
Vylúčenie z prebytku 30 380,90

Upravené hospodárenie obce 14 042,96
Prebytok rozpočtu v sume 44 423,86 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.

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 vylučujeme spolu 30 380,90 EUR:

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 19 882,37 EUR
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre ZŠ s MŠ v sume

9 663,90 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z darov podľa ustanovenia par. 22 zákona  č. 523/2004 Z.z.

o verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume 834,63 EUR (RO)

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
14 042,96 EUR.
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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.

Účel Suma v €
Začiatočný stav k 1.1.2021 50 675,57
Tvorba Rezervného fondu:

prebytok hospodárenia 14 042,96

Čerpanie Rezervného fondu:
uznesenie č.127 zo dňa 26.10.2021 ŠJ škrabka 1 620,00

ŠJ panvica 2 460,00
uznesenie č. 141 zo dňa 15.12.2021: OU kopírka 2 280,00
Spolu 6 360,00
Konečný zostatok k 31.12.2021 58 358,53

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 EUR
ZS k 1.1.2021 172,02
Prírastky - povinný prídel - 1,5 % 1 104,31

- povinný prídel - %
- ostatné prírastky

Úbytky - závodné stravovanie 961,20
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky

KZ k 31.12.2021 315,13

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.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR
ZS k 1.1.2021 8 221,04
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu

4 407,60

Úbytky - použitie fondu :
- revízie
- drobné nákupy
- ČOV
- oprava kúrenia/kotla

3 243,18
933,26
139,90

1 896,00
274,02

KZ k 31.12.2021 9 385,46
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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
Majetok spolu 1 967 359,02 1 856 954,22
Neobežný majetok spolu 1 781 994,72 1 686 866,95
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 8 372,00 6 440,00
Dlhodobý hmotný majetok 1 606 079,60 1 512 883,83
Dlhodobý finančný majetok 167 543,12 167 543,12
Obežný majetok spolu 183 070,50 167 344,70
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS 7 030,90 5 019,98
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 9 003,49 7 425,23
Finančné účty 167 036,11 154 810,14
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie 2 293,80 2 742,57

P A S Í V A

Názov ZS k 1.1.2021 v EUR KZ k 31.12.2021
Vlastné imanie a záväzky spolu 1 967 359,02 1 856 954,22
Vlastné imanie 822 540,21 815 455,28
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia 822 540,21 815 455,28
Záväzky 292 828,63 261 267,32
z toho :
Rezervy 1 100,00 1 300,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 43 054,92 30 380,90
Dlhodobé záväzky 215 180,44 205 806,70
Krátkodobé záväzky 12 083,50 16 650,42
Bankové úvery a výpomoci 21 409,77 7 129,30
Časové rozlíšenie 851 990,18 780 226,76
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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

z toho v  lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom 1 811,29 1 811,29
- zamestnancom 8 518,48 8 518,48
- poisťovniam 4 976,63 4 976,63
- daňovému úradu 1 344,02 1 344,02
- štátnemu rozpočtu
- z fin. zábezpeky – 10 bj 8 067,72 8 067,72
- štátnym fondom - ŠFRB 197 329,84 197 329,84
- ostatné záväzky - SF 409,04 409,04

Záväzky spolu k 31.12.2021 222 457,02 222 457,02

Stav úverov k 31.12.2021

Veriteľ Účel
Výška

poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny

za rok 2021

Ročná splátka
úrokov

za rok 2021

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

Rok
splatnosti

VÚB Investičný –
techn.vybavenosť

126 379,06 14 280,47 177,42 7 129,30 r. 2022

Obec uzatvorila v roku 2012 Zmluvu o úvere  so Všeobecnou úverovou bankou, a. s. na
výstavbu technickej vybavenosti obecnej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r.
2022, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

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 podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
z toho:

- skutočné bežné príjmy obce 720 546,56
- skutočné bežné príjmy RO 27 123,38

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 747 669,94
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho: 204 459,24

- zostatok istiny z bankových úverov 7 129,30
- 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 197 329,94
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 204 459,24
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 197 329,94
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 197 329,94
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 7 129,30

Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020

§ 17 ods.6 písm. a)

7 129,30 442 919,56 1,61 %

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
z toho:

- skutočné bežné príjmy obce 720 546,56
- skutočné bežné príjmy RO 27 123,38

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 747 669,94

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené: 442 919,56
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy - školstvo 271 942,00
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 13 881,88
- bežné príjmy z podnikateľskej činnosti 4 971,50
- bežné granty 3 000,00
- účelovo určené prostriedky z UPSVaR 10 305,00
- účelovo určené prostriedky z UPSVaR 650,00

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2020 304 750,38
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020 442 919,56
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:

- 821004
- 821005 14 279,53
- 821007 9 563,62
- 651003 2 053,34

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021 25 896.49

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020

§ 17 ods.6 písm. b)

25 896,49 442 919,56 5,85 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2012 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 na .....
- kapitálové výdavky na  ....
- 1 -

Suma
poskytnutých

finančných
prostriedkov

- 2 -

Suma
skutočne

použitých
finančných

prostriedkov
- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 -
stĺ.3 )

- 4 -
DHZ Rudinská – bežné výdavky 1 000,00 1 000,00 0
TJ Slovan Rudinská – bežné výdavky 4 000,00 4 000,00 0

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 1/2012
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. 504-8691. Predmetom podnikania je:
- Prevádzkovanie verejných vodovodov

V roku 2021 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady 4 406,38 EUR
Celkové výnosy 4 419,00 EUR
Hospodársky výsledok - zisk 12,62 EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

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
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.
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov
- 2 -

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov
- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -
ZŠ s MŠ 143 799,30 143 799,30 0,00

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 -

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

- 4 -

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

- 5 -
OU, odbor školstva, Žilina Školstvo-prevádzkové

a mzdové náklady
305 370,00 285 487,63 19 882,37

ÚPSVaR, Kys. Nové Mesto Stravovanie – HN, deti
a žiaci ZŠ,MŠ

15 592,00 5 928,10 9 663,90

MDaV SR sekcia rozpočtu Úsek staveb. poriadku 1 298,39 1 298,39 0,00
OU, odbor ŽP, ZA Úsek život. prostredia 98,20 93,85 0,00
MDVRR SR Úsek cestnej dopravy a

PK
43,29 43,29 0,00

OU, org. odbor, ZA Úsek registra obyvateľov
a adries

356,66 356,66 0,00

MV SR Bratislava Testovanie na COVID-
19

25 400,00 25 400,00 0,00

Štatistický úrad Bratislava Sčítanie SODB 3 478,11 3 478,11 0,00
OU, org. odbor, ZA Vojnové hroby 0,00 0,00 0,00
DPO SR DHZ 3 000,00 3 000,00
ÚPSVaR, Žilina ÚPSVaR – pracovné

miesto
2 690,32 2 690,32 0,00

ŽSK Dotácia na sociálne
zariadenie TJ

1 100,00 1 100,00 0,00

MVSR Bratislava Preplatené výdavky na
živ.pohromy - povodeň

247,20 247,20 0,00
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neposkytla v roku 2021 finančné prostriedky voči rozpočtom iných obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neprijala v roku 2021 z VÚC finančné prostriedky formou dotácií.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu

Obec nezostavuje programový rozpočet v zmysle časti II. §3 bod 10 Zásad o hospodárení
s finančnými prostriedkami obce Rudinská, zo dňa 10.9.2015.

13. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko k Záverečnému účtu 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 14 042,96 EUR.


