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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
v roku 2021 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 vytvorený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020 uznesením č.
10/2020, upravený bol dvakrát, 25. júna a 10. decembra 2021.

Rozpočet na rok k 31.12.2021 v EUR
Rozpočet
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy celkom
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky celkom
Rozpočt. hospodárenie obce

333.360,00
0,00
15.000,00
348.360,00
301.860,00
15.000,00
31.500,00
348.360,00
0,00

Rozpočet po poslednej
zmene
349.738,00
16.771,00
31.204,00
397.713,00
326.513,00
29.771,00
41.429,00
397.713,00
0,00

.
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený rozpočet na
r. 2021 po poslednej zmene
397.713,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

575.245,57

144,64

Z rozpočtovaných celkových príjmov 397.713 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
575.245,57 €, čo predstavuje 144,64 % plnenie.

1. Bežné príjmy v EUR
Schválený rozpočet na
r. 2021 po poslednej zmene
326.513,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

301.761,60

92,42

Z rozpočtovaných celkových príjmov 326.513 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
301.761,60 €, čo predstavuje 92,42 % plnenie.
a) Daňové príjmy
Schválený rozpočet na
r. 2021 po poslednej zmene
253.796,00 €

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

267.374,38 €

105,35

▪
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky 220.000 € boli k 31.12.2021 poukázané finančné
prostriedky zo ŠR v sume 223.663,35 €, čo predstavuje plnenie na 101,67 %.
▪
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 29.096 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 39.498,17 €, čo
predstavuje 135,75 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 29.329,34 €, dane zo
stavieb a bytov vo výške 10.168,83 €.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 7.725,51 €:
- FO: 567,51 €
- PO: 7.158,00 €
▪
Daň za psa
Z rozpočtovaných 800 € bol skutočný príjem 785 €, čo je 98,13 % plnenie.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za psa vo výške 140 €.
▪
Poplatky za komunálne odpady
Z rozpočtovaných 4.600 € bol skutočný príjem 4.212,86 €, čo predstavuje plnenie na 91,58 %.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad vo výške 455,90 €.
▪
Daň za nevýherné hracie prístroje, sankcie uložené v daňovom konaní
Obec nevybrala žiadnu daň za hracie prístroje, ani sankcie v uložené v daňovom konaní.
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b) Nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na
r. 2021 po poslednej zmene
74.750,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

67.362,34

90,12

▪
Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 31.270 € bol skutočný príjem 29.314,53 €, čo je 93,75 % plnenie. Ide
o príjem z prenajatých budov a priestorov.
▪
Administratívne a iné poplatky
Z rozpočtovaných 43.480 € bol skutočný príjem 38.047,81 € čo predstavuje 87,51 % plnenie.
Prevažnú časť tvoria príjmy z platieb za stočné (10.006,46 €), za stravu, dôchodcovia a deti
MŠ (10.370,65 €), zálohové platby za bytový dom (9.466,76 €), za žetóny (3.761,12 €),
poplatky za overenie a osvedčenie (427 €), správne poplatky – stavebná agenda (310 €), za
rybárske lístky (163 €), školné MŠ (1.410 €), vyhlásenia v miestnom rozhlase (146 €),
poplatky za traktor a kosačky (580,53 €), poplatky za prebytočný hnuteľný majetok (341,43
€), za kuky (209 €), za hrobové miesta (539 €) a ostatné poplatky (316,86 €).
c) Iné nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na
r. 2021 po poslednej zmene
4.510,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

4.473,05

99,18

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4.510 €, bol skutočný príjem 4.473,05 €, čo
predstavuje 99,18 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, preplatkov a z vratiek.
d) Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 16.682 € bol skutočný príjem vo výške 32.726,82 €,
čo predstavuje 196,18 % plnenie.
p. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poskytovateľ dotácie
KŠÚ Banská Bystrica
Okresný úrad Veľký Krtíš
Okresný úrad Veľký Krtíš
Okresný úrad Veľký Krtíš
ÚPSVR Veľký Krtíš
KŠÚ Banská Bystrica
KŠÚ Banská Bystrica
MV SR
MPC Banská Bystrica

Suma v EUR
1.460,00
1.930,00
128,88
252,69
1.122,70
315,00
500,00
3.109,57
23.907,98

Účel
Príspevok na 5-ročné deti MŠ
Celoplošné testovanie
Mzda skladníka CO
REGOB, RA
Obedy - predškoláci
Špecifiká - COVID
Múdre hranie
SODB
Mzdy MŠ

Transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom, k 31.12.2021 boli
okrem finančných prostriedkov určených na rozvojový projekt Múdre hranie (500 €)
vyčerpané.
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2. Kapitálové príjmy v EUR
Schválený rozpočet na
r. 2021 po poslednej zmene
16.771,20 €

Skutočnosť k 31.12.2021

Plnenie v %

162.564,92 €

969,32

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 16.771 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
162.564,92 €, čo predstavuje 969,32 % plnenie. Kapitálové prostriedky boli v mesiaci
december obci poskytnuté z Environmentálneho fondu a MIRRaI SR..
Prijaté granty a transfery
p. č.
1.
2.

Poskytovateľ dotácie
MIRRaI SR
Environmentálny fond

Suma v EUR
78.708,92
83.856,00

Účel
Miestne komunikácie
Zberný dvor - technika

Transfer z Environmentálneho fondu bol poskytnutý na zakúpenie techniky, drviča
a rotačného triediča. Prostriedky poskytnuté na rekonštrukciu miestnych komunikácií neboli
použité, keďže boli poskytnuté až v decembri. Práce sa budú realizovať v II. polroku roku
2022.

3. Príjmové finančné operácie v EUR
Schválený rozpočet na
r. 2021 po poslednej zmene
31.204,00 €

Skutočnosť k 31.12.2021

Plnenie v %

40.744,06 €

130,57

Z rozpočtovaných 31.204 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 40.744,06 € čo predstavuje
130,57 % plnenie.
V roku 2021 bol prijatý úver na kúpu techniky zberného dvoru vo výške 16.771,20 €.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2021 zo dňa 10.12.2021 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 9.900 €, čo bolo v skutočnosti aj v plnej výške vyčerpané.
Bola prijatá i zábezpeka vo výške 165 € za prenájom priestorov bývalého baru, v súčasnosti
krajčírska dielňa. Obec zapojila do rozpočtu i nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho
obdobia a to v celkovej výške 13.907,86 €.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený rozpočet na
r. 2021 po poslednej zmene
397.713,00 €

Skutočnosť k 31.12.2021

Plnenie v %

387.772,91 €

97,50

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 397.713 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021
v sume 387.772,91 €, čo predstavuje 97,50 % plnenie.

1. Bežné výdavky v EUR
Schválený rozpočet na
r. 2021 po poslednej zmene
326.513,00 €

Skutočnosť k 31.12.2021

Plnenie v %

301.761,60 €

92,42

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 326.513 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021
v sume 301.761,60 €, čo predstavuje 92,42 % plnenie.
Funkčné členenie
Výkonné a zákonodarné orgány
Finančné a rozpočtové záležitosti
Civilná ochrana
Ochrana pred požiarmi
Komunikácie
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Ochrana, podpora verej. zdravia
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Náboženské a iné spoloč. služby
Predprimárne vzdelanie
Spolu:

Schválený
rozpočet
146.930,00
4.200,00
0,00
600,00
800,00
12.050,00
10.200,00
8.860,00
7.508,00
2.100,00
0,00
4.450,00
8.652,00
2.500,00
93.010,00
301.860,00

Upravený
rozpočet
161.173,00
4.400,00
0,00
750,00
800,00
12.050,00
14.000,00
10.000,00
8.708,00
2.600,00
1.930,00
5.200,00
4.392,00
2.500,00
98.010,00
326.513,00

Skutočnosť
k 31.12.2021
149.473,39
3.154,32
128,88
576,90
566,72
11.882,13
14.212,24
9.445,40
6.294,13
2.218,29
2.115,00
3.165,01
2.127,17
433,90
95.968,12
301.761,60

Plnenie
%
92,74
71,69
0,00
76,92
70,84
98,61
101,52
94,45
72,28
85,32
109,59
60,87
48,43
17,36
97,92
92,42

Čerpanie jednotlivých položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:
Z rozpočtovaných výdavkov 147.800 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
144.801,33 EUR, čo je 97,97 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov
obecného úradu a pracovníkov školstva.
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b) Poistné a príspevok do poisťovní:
Z rozpočtovaných výdavkov 51.751 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
52.009,14 EUR, čo je 101,50 % čerpanie.
c) Tovary a služby:
Z rozpočtovaných výdavkov 117.360 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
99.364,46 EUR, čo je 84,67 % 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.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 7.800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4.567,12
EUR, čo predstavuje 58,55 % čerpanie. Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola
v roku 2021 ovplyvnená šírením ochorenia COVID - 19. Dotácie pre FK Záhorce boli
poskytnuté v nižšej sume , keďže činnosť futbalistov bola obmedzená.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami:
Z rozpočtovaných výdavkov 1.800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1.017,63
EUR, čo predstavuje 56,53 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky v EUR
Schválený rozpočet na
r. 2021 po poslednej zmene
29.771,00 €

Skutočnosť k 31.12.2021

Plnenie v %

23.266,20 €

78,15

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 29.771 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 23.266,20 €., čo predstavuje 78,15 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Funkčné členenie
Výkonné a zákonodarné orgány
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Komunikácie
Verejné osvetlenie
Spolu:

Schválený
rozpočet
3.000,00
0,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
15.000,00

Upravený
rozpočet
3.000,00
16.771,00
5.000,00
0,00
5.000,00
29.771,00

Skutočnosť
k 31.12.2021
1.542,00
16.771,20
0,00
0,00
4.953,00
23.266,20

Plnenie
%
51,40
100,00
0,00
0,00
99,06
78,15

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí za rok 2021 zabezpečenie techniky na
nový zberný dvor.
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3. Výdavkové finančné operácie v EUR
Schválený rozpočet na
r. 2021 po poslednej zmene
41.429,00 €

Skutočnosť k 31.12.2021

Plnenie v %

62.745,11

151,45

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 41.429 € bolo na splácanie istiny bankových
úverov skutočne čerpané k 31.12.2021 62.745,11 €, čo predstavuje 151,45 % plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného
účtu.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia
za rok 2021
Hospodárenie obce
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku (ŠJ,MŠ,SF)
Vylúčenie z prebytku (fond opráv)
Vylúčenie z prebytku (nevyčerpané dotácie)
Upravený prebytok/schodok bež. a kapit. rozpočtu
Príjmy z FO - s výnimkou cudz. prostriedkov (zábezpeky)
Výdavky z FO - s výnimkou cudz. prostriedkov (zábezpeky)
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
HOSPODÁRENIE OBCE

Skutočnosť
k 31.12.2021
371.936,59
301.761,60
+70.174,99
162.564,92
23.266,20
+139.298,72
+209.473,71
-5.847,87
-6.850,61
-163.460,12
+33.315,11
40.579,06
62.745,11
-22.166,05
398.921,97
387.772,91
+11.149,06

Prebytok rozpočtu v sume 11.149,06 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. navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
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 znp sa na účely peňažných
fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) citovaného
zákona, z prebytku vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky v sume 895,20 €, a to
na:
- rozvojové projekty v oblasti školstva v sume 500 €
- stravné pre deti v predškolskom veku v sume 395,20 €
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b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 162.564,92 €, a to na:
- rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume: 78.708,92 €
- kúpu techniky na zberný dvor v sume: 83.856 €
c) nevyčerpané prostriedky z rodičovského príspevku 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 1.146,11 EUR,
d) 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 1.979,90 EUR,
e) 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 6.850,61 EUR,
f) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde v sume 2.721,86 EUR.

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.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2021
Prírastky
-z prebytku rozpočtu za upl. rozpočt. rok
Úbytky
-použitie RF – COVID situácia
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
810,19
9.172,46
9.900,00
82,65

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona 152/1994 Z. z. v z.n.p. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje Vnútorná smernica obce Záhorce č.2/2012.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky
-povinný prídel – 1,25 %
Úbytky
-stravovanie
-ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
2.429,13
1.456,80

397,92
210,00
3.278,01
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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
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu ....
- na opravu ....
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
2.755,49
4.095,12

6.850,61

6. Bilancia aktív a pasív
A. Aktíva
Názov

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021

Majetok spolu

3.002.438,37

3.050.963,48

Neobežný majetok spolu

2.954.797,97

2.845.091,90

0,00

0,00

2.807.339,97

2.697.633,90

147.458,00

147.458,00

44.882,25

203.858,02

32,92

27,68

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

21.507,47

18.736,53

Finančné účty

23.341,86

184.700,76

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.

0,00

393,05

2.758,15

2.013,56

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu:
z toho:
Zásoby

Časové rozlíšenie
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B. Pasíva
Názov

ZS k 1.1.2021 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

KZ k 31.12.2021

3.002.438,37

3.050.963,48

582.432,53

601.843,22

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

582.432,53

601.843,22

Záväzky

580.772,52

539.621,23

3.000,00

3.000,00

0,00

395,20

2.429,13

461.732,84

Krátkodobé záväzky

21.955,24

25.491,46

Bankové úvery a výpomoci

82.558,34

49.001,73

1.839.233,32

1.909.499,03

Vlastné imanie
z toho:

z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku
Druh záväzku voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- iné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v €
5.108,63
10.262,37
6.631,75
1.405,01
2.083,70
25.491,46

Z toho v lehote
splatnosti
5.108,63
10.262,37
6.631,75
1.405,01
2.083,70
25.491,46

Z toho po lehote
splatnosti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021
Veriteľ

Prima banka a.s.
SZRB a.s.
MF SR

Účel
Zberný dvor
Kúpa bytového domu
NFV

Výška
poskyt. úveru v
€
16.001,73
31.000,00
11.000,00

Zostatok
31.12.2021

Rok
splatnosti

16.001,73
22.000,00
11.000,00

2029
2025
2027

Obec čerpala úver k úhrade faktúr – kúpu bytového domu, výstavba zberného dvoru.
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 11.000 EUR schválená obecným
zastupiteľstva dňa 12.10.2020 uznesením č. 8/2020. 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.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
z toho::
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

Suma v EUR

319.305,51
319.305,51
38.001,73
11.000,00

451.377,75
500.379,48
451.377,75

451.377,75
49.001,73
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Zostatok istiny k 31.12.2021

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020

§ 17 ods.6 písm. a)

49.001,73

319.305,51

15,35 %

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
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020

319.305,51
319.305,51

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2020
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**

7.822,01
8.489,67

3.671,39
19.983,07
299.322,44

36.171,20
14.156,61
12.130,18
564,55
185,06
63.207,60

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. b)

63.207,60

299.322,44

21,12 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
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9. Prehľad o poskytnutých dotáciách PO a FO –
podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
Obec v roku 2021 poskytla dotáciu v súlade so VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce Záhorce.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky na činnosť FK

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

2.000,00 EUR

2.000,00 EUR

0

-1-

FK Záhorce

-4-

K 31.01.2021 bola dotácia poskytnutá v súlade so VZN č. 4/2012 vyúčtovaná.

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

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách ÚS
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne
usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným PO,
FO - podnikateľom a právnickým osobám, kt. poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu,
voči rozpočtom iných obcí, ďalej usporiadať finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom
a k rozpočtom VÚC.
Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám
Obec nemá zriadené a založené žiadne právnické osoby.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2021 zmluvu so žiadnou obcou.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2021 zmluvu so žiadnym štátnym fondom.
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Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

KŠÚ B. Bystrica

MŠ - BV

1.460,00

1.460,00

0,00

Okresný úrad V.Krtíš

Celoplošné testovanie

1.930,00

1.930,00

0,00

Obvodný úrad V.Krtíš

CO mzda skladníka - BV

128,88

128,88

0,00

Obvodný úrad V.Krtíš

REGOB, RA - BV

252,69

252,69

0,00

MIRRaI SR

MK - KV

78.708,92

0,00

78.708,92

MŽP SR

KD - KV

83.856,00

0,00

83.856,00

ÚPSVR V.Krtíš

Obedy – predškoláci - BV

1.122,70

727,50

395,20

KŠÚ B. Bystrica

MŠ - BV

315,00

315,00

0,00

KŠÚ B. Bystrica

MŠ - BV

500,00

0,00

500,00

MV SR

SODB - BV

3.109,57

3.109,57

0,00

MPC B.Bystrica

Mzdy - BV

23.907,98

23.907,98

0,00

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec v roku 2021 nepoužívala programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu
záverečného účtu obce Záhorce za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce Záhorce za rok 2021 bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 11.149,06 EUR.
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Záver
Poslednú vonkajšiu kontrolu vykonala audítorka Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. za rok 2020.
Predmetom overovania boli výkazy Individuálnej účtovnej závierky, inventarizácia majetku
a záväzkov, účtovníctvo obce a iné doklady bezprostredne súvisiace s vypracovaním ročnej
účtovnej závierky. V správe audítora zo dňa 06.08.2021 sa uvádza, že podľa názoru audítora
účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz
finančnej situácie obce Záhorce k 31.12.2020 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za
rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve. Tiež informácie
uvedené vo výročnej správe zostavenej ta rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný
rok.
Kontrolórka obce Ing. Anna Príbeliová kontrolovala priebežne počas roka prijímanie a
plnenie uznesení OZ, vedenie a nakladanie s pokladničnou hotovosťou, vykonávanie
rozpočtových opatrení a vedenie ich evidencie. Poskytla odborné stanovisko k záverečnému
účtu obce za rok 2020 ako i k návrhu rozpočtu obce na roky 2022-2024.
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PRÍLOHY

• Organizačná schéma k 31.12.2021
• Výkaz FIN 1 – 12
• Plnenie príjmov
• Plnenie výdavkov
• Hlavná kniha analytická
• Súvaha za rok 2021
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Organizačná schéma k 31.12.2021

OBECNÝ ÚRAD
•
•
•
•
•
•
•

starosta
zástupca starostu obce
7 poslancov
1 administratívna pracovníčka
kontrolórka (úväzok 0,07)
4 robotníci
1 sociálna pracovníčka

MATERSKÁ ŠKOLA
•
•
•
•
•

3 pedagogické pracovníčky
1 pedagogická asistentka
1 kuchárka
1 školníčka
1 pomocná kuchárka
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