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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 pre 
obec ako prebytkový, kapitálový ako vyrovnaný , finančné operácie ako schodkové.  
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  
 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  16.12.2020  uznesením č. 41/10/2020 
  
Rozpočet obce bol zmenený: 

-  rozpočtové opatrenie č.1   starostu obce   zo dňa   31.3.2021 
- rozpočtové opatrenie č.2    starostu obce   zo dňa   30.6.2021 
- rozpočtové opatrenie č.3    starostu obce  zo dňa    30.9.2021 
- rozpočtové opatrenie č.4     starostu obce zo dňa    31.12.2021 



 
 

Rozpočet obce  k 31.12.2021 

 
  

Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 500 000,00    824 694,00 
z toho :   
Bežné príjmy 230 000,00        263 870,00 
Kapitálové príjmy 270 000,00     560 000,00 
Finančné príjmy            0,00       824,00 
Výdavky celkom 500 000,00     824 694,00 
z toho :   
Bežné výdavky 222 000,00 271 736,00 
Kapitálové výdavky 270 000,00 540 958,00 
Finančné výdavky     8 000,00     12000,00 
Rozpočet  obce          0,00           0,00 

 

II. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v  €  
Schválený rozpočet na rok 2021

po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

          824 694,00         565 987,28 69 

Z rozpočtovaných celkových príjmov  824 694,00 €  bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  
565 987,28  € , čo predstavuje  69  % plnenie. 

 

 
A. Príjmy obce 
 

1. Bežné príjmy 
Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 
Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

263 870,00 275 155,02 
 

104 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov  263 870,00  €  bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  
275 155,02 € , čo predstavuje  104 % plnenie. 

 

1a)  Daňové príjmy:  

Schválený rozpočet na rok 2021
po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

           201 800,00           209 467,91 104 

 



 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 191 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021  
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 191 852,66  €, čo predstavuje plnenie na 100  %.  
 
 Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných  6 500,00 € bol € skutočný príjem k 31.12.2021  vo výške 11 819,90 €, čo je 182 % 
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 7387,89 €, dane zo stavieb boli vo výške 4432,01 € a . za 
rozpočtový rok bolo uhradených 11 786,8 €, za nedoplatky z minulých rokov 33,10 €. K 31.12.2021 
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške  pozemky 503,17 €  a stavby 345,61 €. 
 
 Daň za psa 
Z rozpočtovaných  300,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 325,00 €, čo je 108 % plnenie. 
Za rozpočtový rok bolo uhradených 325,00  €, za nedoplatky z minulých rokov 0 €. K 31.12.2021 obec 
eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 20 €. 
 
 Daň za užívanie verejného priestranstva 
Z rozpočtovaných  0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške  0,00 €, čo je 0 % plnenie. Za 
rozpočtový rok bolo uhradených 0,00 €, za nedoplatky z minulých rokov 0 €. K 31.12.2021 obec eviduje 
pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 0 €. 
 
 Daň za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 
Z rozpočtovaných  4 000,00  € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 5 470,35 €, čo je 137 % 
plnenie. Za rozpočtový rok bolo uhradených 5 346,72 €, za nedoplatky z minulých rokov 123,63 €. 
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za komunálny odpad  vo výške 773,85 €. 

 

1b) Nedaňové príjmy :  

Schválený rozpočet na rok 2021
po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

                4 990,00                 8 609,55 173 
 
  
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných   330,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 2 540,00 €, čo je . % plnenie. 
Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov. 
 
 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných  2900,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 4 860,47 €, čo je 168 % 
plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, ktoré sú vo výške 577,00 €, príjmy 
za stravné od stravníkov ,réžia vo výške 3 831,97 €, príjmy z poplatkov za MŠ a ŠKD  451,50 € 
 
 Úroky z vkladov a ostatné príjmy 
Z rozpočtovaných  1 760,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške  1209,08 €, čo je 73 % plnenie. 
Príjmy z dobropisov  1157,92 €, vrátky 51,16 €. 

 

 

 1c) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  

Schválený rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 



po poslednej zmene

57 080,00 57 077,56 100 
 
 
 
Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ Suma v €.  Účel 
1.MF SR 192,80  Decentralizačná dotácia 

2.MV SR - RUŠS - Prešov 876,00  Vzdelávanie MŠ 

3.MF SR 2969,12  Sčítanie domov,bytov 

4.MV SR – Okresný úrad Prešov 35,8Vojnové hroby 

5.MV SR - RUŠS - Prešov 136,00  Príspevok na učebnice 

6.MV SR - RUŠS - Prešov 27 547,00  Prenesené kompetencie ZŠ 

7.MV SR - RUŠS - Prešov 333,00  Vzdelávacie poukazy  

8.MV SR - RUŠS - Prešov 300,00 Sociálne znevýhodnene prostredie  

9. DPO SR - Bratislava 3 000,00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR  

10.ÚPSVaR,- Bardejov 1 811,90 Príspevok na stravu   

 11.ÚPSVaR,- Bardejov 49,80 HN- príspevok na školské potreby  

12. Environmentálny fond, Bratis. 1 151,14 Recyklácia - fond  

13. MV SR - RUŠS - Prešov 15 175,00 OU – COVID 19  

14. MV SR - RUŠS - Prešov 500,00 Múdre hranie 2  

15. VUC – PSK, Prešov 3000,00 Multifunkč. det. Ihrisko-dopad. plocha  

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

 
 
 
 
 
 
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 
COVID - 19 : 
 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 
        
MF SR, Bratislava    15 175,00 MOM / testovanie na COVID 19  
   
MV SR - RUŠS - Prešov      1000,00 letná škola 
MV SR - RUŠS - Prešov        270,00 špecifiká -dezinfekcie, rúška 
   

 
Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich 
účelom. 
 

2. Kapitálové príjmy:   
 

Schválený rozpočet na rok 2021
po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 



560 000,00 290 009,36 52 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 560 000,00  € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  
290 009,36  € čo predstavuje  52 % plnenie.  

 
2a) Granty a transfery 
 Prijaté kapitálové granty a transfery : 
Z rozpočtovaných 290 000,00  € - bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 290 000 €, čo je 100 % 
plnenie. / 

- KT – MIRRaI- Lúčka dedina novej tváre  - 250 000,00 € / ŠR 
- KT – BŠV a OC časť A,B / - 40 000,00 € / Prešovský samosprávny kraj 

 
2b ) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2021  vo výške 9,36 €, čo je 0 % plnenie. 
 
Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kap. výdavky , kap.transfer z PSK / refundácia 
nákladov / vo výške 23 542,04 € bol použitý aj na bežné výdavky s súlade so zákonom 
č.67/2020 - §36 / použitie kap.príjmov na bežné výdavky /  a boli použité v súlade s ich účelom. 

3. Príjmové finančné operácie:   
Schválený rozpočet na rok 2021

po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

                824,00                  822,90 100 
 
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 220,62 € z vlastných príjmov z min. rokov, 
zostatok  príjmov z min.roku  stravné vo výške  -  209,28 €   
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške  393,00 € / bež.transfer z roku 2020 na 
Sčítanie domov, bytov  / 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  v  €  
Schválený rozpočet na rok 2021

po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

824 694,00                  312 580,64 38 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov  824 694,00 €  bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 312 580,64 €, čo predstavuje  38 % čerpanie  
 
A. Výdavky obce 

1. Bežné výdavky: 
Schválený rozpočet na rok 2021

po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

            271 736,00 281 862,68 104 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 271 736,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 281 
6862,68  € , čo predstavuje  104 % čerpanie  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu :  
 

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



Z rozpočtovaných 125 379,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021  vo výške 128 142,36 €, čo je 102 
% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ ,ZŠ,MŠ, ŠJ, ŠKD, mzda a odmena za 
ščítanie obyvateľstva 
 
b) Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 25 999,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 vo výške 44 915,06 €, čo je 173% 
čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov, zo mzdy za sčítanie obyvateľstva   za 
zamestnávateľa. 
 
 
c) Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 111 922,00  € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 vo výške 103 149,22 €, čo 92% 
čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, 
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom , dohody o vykonaní práce, 
náklady spojené s voľbami, výdavky na stravu aj zo ŠR   a ostatné tovary a služby . Náklady v súvislosti 
s COVID 19 – 15 372,79 € 
 
d) Bežné transfery 
Z rozpočtovaných  4 050,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 vo výške 2 060,03 €, čo predstavuje 
51 % čerpanie. 
Ide o tranfery príspevkovej neziskovej organizácií , členské príspevky , nemocenské dávky 
 
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými 
výpomocami 
Z rozpočtovaných  4 396,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 vo výške  3596,01 €, čo 
predstavuje  82  % čerpanie.  
 

2. Kapitálové výdavky : 
Schválený rozpočet na rok 2021

po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

                  540 958,00                   20 957,96 4 

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 540 958,00 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 
20 957,96  €  čo predstavuje  4 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
 
Ide  o nasledovné investičné akcie: 
 
Projekt - Bezpečnostné,športové a oddychové centrum /  BŠV a OC časť A , časť B / 
         -     PSK –   13 505,56€  / z refundácie prostriedkov  PSK  ,   

 Vlastné zdroj.  – 1 500,00 €   
                                                          
Rozšírenie VO   - 5 952,40 €  /z refundácie prostriedkov PSK 
 

3. Výdavkové finančné operácie : 
Schválený rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 



po poslednej zmene 

          12 000,00                   9 760,00 81 
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12 000,00 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2021 v sume 9 760,00  EUR, čo predstavuje 81 % čerpanie.  
 
Z rozpočtovaných   8 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021  na splácanie istiny z prijatých 
úverov  vo výške  5 760,00 € . 
Z rozpočtovaných 4 000,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 – splatenie úveru / DN – schodisko  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek finančných operácií  je prílohou Záverečného účtu.  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
 

 
Hospodárenie obce          Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR  

 

Bežné  príjmy spolu 275 155,02
z toho : bežné príjmy obce  275 155,02

             bežné príjmy RO 0,00

Bežné výdavky spolu 281 862,68
z toho : bežné výdavky  obce  281 862,68

             bežné výdavky  RO 0,00

Bežný rozpočet -6 707,66
Kapitálové  príjmy spolu 290 009,36
z toho : kapitálové  príjmy obce  290 009,36

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 20 957,96
z toho : kapitálové  výdavky  obce  20 957,96

             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet  269 051,40
Prebytok/schodok bežného 

a kapitálového rozpočtu 262 343,74

Vylúčenie z prebytku 250 446,00
 Upravený prebytok/schodok bežného 

a kapitálového rozpočtu 
11 897,74

Príjmové finančné operácie  822,90

Výdavkové finančné operácie 9 760,00

Rozdiel finančných operácií -8 937,10
PRÍJMY SPOLU   565 987,28
VÝDAVKY SPOLU 312 580,64
Hospodárenie obce  253 406,64
Vylúčenie z prebytku 250 446,00
Upravené hospodárenie obce                                                                      2 960,64 

 

  

 
Prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu v sume  262 343,74 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 z.n.p., upravený 



o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume  250 446,00 EUR, je 
prebytok    11 897,74 EUR. 
  
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  446,00 EUR, a to na :  

 

- 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  446,00  EUR  , ktoré je potrebné vrátiť 
do ŠR do 31.1.2022 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kap. výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  250 000,00 EUR, a to na :  
 

- KT – MIRRaI- Lúčka dedina novej tváre               250 000,00 € 
 
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku   v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
 
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 je  schodok    v sume  8 937,10  EUR. 
  
Schodok    finančných operácií v sume  8 937,10   EUR, bol  : 

- Vysporiadaní z prebytku  bežného a kapitálového rozpočtu v sume  8 937,10 EUR 
 
Na základe uvedených skutočností výsledok hospodárenia obce je prebytok  vo výške 
2 960,64  €  , ktorý navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 
2 960,64 EUR.  
 

5. Tvorba a použitie prostriedkov  fondov  

Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

Fond rezervný Suma v € 
ZS k 1.1.2021                                                                      1 136,45     

Prírastky - z prebytku hospodárenia                                                                            0,00       

               - ostatné prírastky /úroky /                0 ,00          

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 0,00

               - ostatné úbytky /poplatky banke/                                                             0

KZ k 31.12.2021 1 136,45

 
 
 



Sociálny fond 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho 
fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Sociálny fond Suma v € 
ZS k 1.1.2021 511,56

Prírastky - povinný prídel – 0,6-1 %                    668,90

               - povinný prídel - ....... %                                                                                              0 

               - ostatné prírastky                                                                        0 

Úbytky   - závodné stravovanie                                                                         146,25

              - regeneráciu PS, dopravu                                                                                     0 

              - dopravné                                                                                                 0 

              - ostatné úbytky                                                334,51

KZ k 31.12.2021                                                           699,70 

Nevyčerpaný soc. fond plánujeme použiť podľa dohody so zamestnancami a na príspevok na stravu. 

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

Názov ZS  k  1.1.2021 KZ  k  31.12.2021 

Neobežný majetok spolu 2 449 295,36 2 393 891,29
z toho : 

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný majetok 2 449 295,36 2 393 891,29

Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00

Obežný majetok spolu 4 248,01 257 024,58
z toho : 

Zásoby                                               0,00 0,00

Zúčtovanie medzi sub.v.správy 0,00 0,00

Pohľadávky dlhodobé                                         0,00 0,00

Pohľadávky krátkodobé 1 794,36 1 642,63

Finančný majetok                                        2 453,65 255 381,95

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

Časové rozlíšenie  312,65 375,30

Prechodné účty aktív 

SPOLU 2 443 856,02 2 651 291,17

 

P A S Í V A 
Názov ZS  k  1.1.2021 KZ  k  31.12.2021 

Vlastné zdroje krytia majetku 108 059,65 79 569,26 

z toho :  

Fondy účtovnej jednotky 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia 108 059,65 79 569,26 

Záväzky 326 880,04 336 980,21 
Rezervy 600,00  600,00 

Zúčtovanie medzi subj.v.správy 393,00 250 446,00 

Dlhodobé záväzky 439,37 511,56 

Krátkodobé záväzky 41 242,83 32 700,87 

Bankové úvery a ostatné prij.výp. 294 232,82 284 472,82 

Časové rozlíšenie nákladov  2 008 816,16 2 002 802,52 

SPOLU 2 453 856,02 2  651 291,17 



 

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 6 955,28 4042,28 2 913,00 
- zamestnancom 8421,72                   8 421,72 0,00 
- poisťovniam  6 374,69 6 374,69 0,00 
- daňovému úradu 4 149,18 1 853,61 2295,57 
- štátnemu rozpočtu 250 446,00 250 446,00 0,00 
- bankám 264 783,82 264 783,82 0,00 
- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 
- MF SR 9789,00 9789,00 0,00 
- ostatné záväzky 16700,00 16700,00 0,00 
- zaväzky zo SF 699,70 699,70 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2020 568319,39 563 110,82 5 208,57 
 
 
Stav úverov a návratných finančných výpomoci / NFV /k 31.12.2021 

 
Veriteľ  

 
Účel 

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 

 
Prima banka   5 760,00 3 596,01 50 665,71 r. 2029 
Prima banka predfinanc. 40 000,00 0,00 0,00      40 000,00 r./2021 
Prima banka  80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 r.2029 
Prima banka Predfinanc. 94 118,11 0,00 0,00 94 118,11 r.2021 
MF SR výpadok 

pod.dani 
  9 789,00 0,00 0,00 9 789,00 r.2027 

 
1.Obec uzatvorila v roku 2009, Zmluvu o účte Dexia Komunál univerzálneho úveru v Prima banke. Úver 
je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2029,  splátky úveru budú mesačné a splátky úrokov mesačné. 
 

2. Obec uzatvorila v roku 2018, Zmluvu o účte úveru v Prima banke, na predfinancovanie prostriedkov 
na projekt financovaný z EU vo výške 94 118,11 €. Úver je krátkodobý s dobou splatnosti do r. 2021. 
Úver bude splatený po pripísaní refinancovaných prostriedkov z EU. 

 
3.Obec uzatvorila v roku 2019, Zmluvu o účte úveru v Prima banke, na predfinancovanie prostriedkov 
na projekt financovaný z VUC vo výške 40 000,00 €. Úver je krátkodobý s dobou splatnosti do r. 2021,   
splátky úrokov mesačné. Úver bude splatený po pripísaní refinancovaných prostriedkov z EU. 
 

4.Obec uzatvorila v roku 2019, Zmluvu o účte úveru v Prima banke,  vo výške 70 316,63  € a v r.2020 
dočerpanie úveru 9683,37 € , suma úveru  k 31.12.2020 je 80 000,00 €.  . Úver je dlhodobý  s dobou 
splatnosti do r. 2029,   splátky úrokov mesačné a splátky úrokov mesačne/ suma 13 775,00 € bude 
splatená po pripisaní  refinancovaných prostriedkov  projektu Wifi pre teba / 
 
5.Obec uzatvorila v roku 2020, Zmluvu o účte úveru v Prima banke, na predfinancovanie prostriedkov 
na projekt financovaný z VUC vo výške 4 000,00 €. Úver je krátkodobý s dobou splatnosti do r. 2021. 
Úver bude splatený po pripísaní refinancovaných prostriedkov z EU, bol splatený v 6/2021 
 
6. Obec 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 9 789,00 EUR schválená 
obecným zastupiteľstva dňa 21.10.2020 uznesením č.33/9/2020. 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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku v obci z rozpočtu iného subjektu 
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 
 
 

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:   
- skutočné bežné príjmy obce                   259 653,72 
- skutočné bežné príjmy RO                              0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019                  259 653,72 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:   

- zostatok istiny z bankových úverov                  156 890,71 
- zostatok istiny z pôžičiek                             0,00 
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí                    19 689,00 
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov                             0,00 
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ                   107 893,11 
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty                             0,00 
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu                             0,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020                  284 472,82 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty                              0,00 
- z úveru z Environmentálneho fondu                              0,00 
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ                   107 893,11 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce                   107 893,11 
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020                   107 893,11 

 
 
 
  

Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 
 

176 579,71 259 653,72 68,00% 
 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. nebola 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:   

- skutočné bežné príjmy obce                     259 653,72 
- skutočné bežné príjmy RO                               0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.20120                    259 653,72 
Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy                      34 766,67 
- dotácie z MF SR                0,00 
- Recyklačný fond                        2 586,70 
- PSK                        4 000,00 
- príjmy z náhradnej výsadby drevín                               0,00 
- účelovo určené peňažné dary                         3 000,00       
- sčítanie obyvateľstva , voľby                        3 218,74 
- stravne HN,škol.potreby                        1 991,20 
- UPSVaR – podpora zamestnanosti MŠ                        9 988,67 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020    59 551,98 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020  200 101,74 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821005                       9 760,00 
- 821007         0,00 
-   
- 651002         3 596,01 
-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020                       13 356,01 
 
 

Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2021 

Skutočné upravené bežné príjmy 
k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. b) 

              13 356,01 200 101,74 6,67 % 
 

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

 
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 
Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu 
 
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 s uznesením č. 17/2009  Telovýchovnej jednote Lúčka  na 
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť 

- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma 
poskytnutých 
prostriedkov 
v roku 2021 

- 2 - 

Suma použitých 
prostriedkov 
v roku 2021 

 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 

Telovýchovná jednota - bežné výdavky        1 459,48€    1 459,48 €           0 

              

                  

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s uznesením č. 17/2009. 



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

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e)  rozpočtom VUC 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať 
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, 
fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho 
rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných 
obcí a k rozpočtom VÚC. 
 
a) 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 
Obec nemá žiadne finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým 
organizáciám 
 
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam: 
Obec nemá žiadne finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. obchodným 
spoločnostiam 
 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
Poskytovateľ 

 
 
 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, 
transferu uviesť : školstvo, 

matrika, .... 
- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 
- 2 - 

Suma poskytnutých 
prostriedkov 
v roku 2021 

 
- 3 - 

Suma 
použitých 

prostriedkov 
v roku 2021 

 
- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - 
stĺ.4 ) 

 
 

- 5 - 
BV školstvo                     27 680,00       27 680,00             

0,00 

BV letná škola / COVID 19 1 000,00 1 000,00 0,00

BV   0,00

BV Vzdelávanie MŠ           876,00         876,00            0,00

BV MOM- testovanie COVID 19 15 175,00 15 175,00 0,00

BV Decentralizačná dotácia             192,80            192,80            0,00

BV Stravne MŠ,ZŠ 1 811,90 1 365,90 446,00

BV Učebnice škola               136,00          136,00           0,00

BV Vojnové hroby 35,80 35,80 0,00

BV Dobrovoľná požiarna 
ochrana 

3 000,00 3 000,00 0,00

BV Školské potreby HN 49,80 49,80           0,00 

BV Sčítanie obyvat.                       2 969,12 2 969,12 0,00

KV  MIRRaI – dedina novej tváre                   250 000,00     0,00 250000,00



                                                                                                                                                             
 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec prijala  v roku 2021  -  Enviromentálny fond – 1 151,14 € /  BV – recyklácia v obci Lúčka 
 

 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

Obec nemá   
 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
                   
Príspevok PSK na kapitálové výdavky – Projekt BŠV a OC časť A,B    -     40 000,00 € 

 
12.  Hodnotenie plnenia programov obce 
 Obec Lúčka v roku 2021 nemala vypracovaný programový rozpočet, podľa zákona č.426/2014 Z.z. 
novela zákona  o rozpočtových pravidlách obecné zastupiteľstvo rozhodlo o neuplatnení programovej 
štruktúry v rozpočte obce 
 
 
 
 Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a 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 2 960,64  EUR 
 
 
 
 
 


