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Záverečný účet obce za rok 2021 
  

 

1. Rozpočet obce na rok 2021  

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

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako 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 15. 12. 2020 uznesením č. 67/2020. 

Rozpočet bol zmenený štrnásťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 16. 03. 2021, uznesením č. 4,5,6,7,10,11,12/2021 

- druhá zmena schválená dňa 31. 03. 2021, uznesením č. 15/2021 

- tretia zmena  schválená dňa 18. 05. 2021, uznesením č. 15/2021 

- štvrtá zmena schválená dňa 19. 05. 2021, uznesením č. 19, 20, 27, 29/2021 

- piata zmena schválená dňa 22. 06. 2021, uznesením č. 33/2021 

- šiesta zmena schválená dňa 30. 06. 2021, OZ zobralo na vedomie  

- siedma zmena schválená dňa 27. 07. 2021, uznesením č. 35/2021 

- ôsma zmena schválená dňa 28. 09. 2021, uznesením č. 41/2021 

- deviata zmena schválená dňa 30. 09. 2021, OZ zobralo na vedomie  

- desiata zmena schválená dňa 14. 10. 2021, uznesením č. 47/2021 

- jedenásta zmena schválená dňa 31. 10. 2021, OZ zobralo na vedomie 

- dvanásta zmena schválená dňa 07. 12. 2021, uznesením č. 52/2021 

- trinásta zmena schválená dňa 15. 12. 2021, uznesením č. 73/2021 

- štrnásta zmena schválená dňa 15. 03. 2022, OZ zobralo na vedomie  

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021  

 

 

  

Schválený rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 1084602,00 1742586,92 1638502,54 94,02 

z toho :     

Bežné príjmy 1065052,00 1329519,67 1253114,64 94,25 

Kapitálové príjmy 0,00 136013,02 136013,02 100 

Finančné príjmy 0,00 231386,42 207126,42 89,52 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
19550,00 45667,81 42248,46 92,51 

Výdavky celkom 1054132,06 1677915,24 1508159,69 89,88 

z toho :     

Bežné výdavky 319833,21 410891,99 346055,04 84,22 

Kapitálové výdavky 800,00 190770,77 165472,17 86,74 

Finančné výdavky 52698,44 157118,61 158726,61 101,02 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
680800,41 919133,87 837905,87 91,16 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

30469,94 64671,68 130342,85  
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

1084602,00 1742586,92 1638502,84 94,02 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1742586,92 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

1638502,84 EUR, čo predstavuje 94,02 % plnenie.  

 

A. Príjmy obce 

 

1. Bežné príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

1065052,00 1329519,67 1253114,64 94,25 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1329519,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

1253114,64 EUR, čo predstavuje 94,25 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

518757,00 572128,67 566829,02 99,07 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 480909,19 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 480909,13 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 28154,54 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 28154,34 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14166,18 EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 13924,36 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 63,80 EUR. 

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2762,18  EUR. 

 

Daň za psa 710,00 eur 

Daň za užívanie verejného priestranstva 16540,40 eur 

Daň za nevýherné hracie prístroje 57,05 eur 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 36570,10 eur 

Daň za ubytovanie 3888,00 eur 

 

b) nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

71847,00 76773,13 73555,63 95,81 

 

Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 50704,74 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 49304,39 EUR, čo je 

97,24 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z predaja tovarov a služieb v sume 1510,45 EUR 

a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 47643,94 EUR. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 26068,39 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 24251,24 EUR, čo je 

93,03 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

0,00 54,77 54,77 100,00 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 54,77 EUR, bol skutočný príjem vo výške 54,77 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek.  

 

d) prijaté bežné granty a transfery: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

474448,00 680563,10 612675,22 90,03 

 

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 680563,10 EUR bol skutočný príjem vo výške 

680563,10 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma 

v EUR 

Účel 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR  1400,00 Zabezpečenie materiálno – 

technického vybavenia DPO, osobné 

ochranné pracovné pomôcky pre 

členov a odbornú prípravu členov 

DPO Súľov  

Dobrovoľná požiarna ochrana SR  3000,00 Zabezpečenie materiálno – 

technického vybavenia DPO, osobné 

ochranné pracovné pomôcky pre 

členov a odbornú prípravu členov 

DPO Hradná 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 429506,00 Normatívne finančné prostriedky  

Okresný úrad Žilina, odbor školstva  3846,00 Nenormatívne účelovo určené FP na 

vzdelávacie poukazy  

ÚPSVR ZA, odbor soc. vecí a rodiny  22172,40 Podpora výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa ohrozeného 

sociálnym vylúčením  

ÚPSVR ZA, odbor soc. vecí a rodiny  49,80 Podpora výchovy k plneniu 

školských povinností dieťaťa 

ohrozeného sociálnym vylúčením 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva  5758,00 Nenormatívne účelovo určené FP na 

dopravu žiakov  

Okresný úrad Žilina, odbor školstva  150,00 Nenormatívne účelovo určené FP na 

skvalitnenie podmienok výchovy 

a vzdelávania žiakov zo soc. 

znevýhodneného prostredia  

Okresný úrad Žilina, odbor školstva  5889,00 Nenormatívne účelovo určené FP pre 

5 – ročné deti v MŠ 
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Okresný úrad Žilina, odbor školstva  1500,00 Nenormatívne účelovo určené FP 

určené na nákup didaktických 

pomôcok, kníh a hračiek pre MŠ 

MŽP SR 4286,40 NFP – Zvýšenie energetickej 

hospodárnosti budovy OcÚ  

MDVRR SR 1251,74 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku stavebného poriadku  

Okresný úrad Žilina, organizačný odbor 2474,20 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku matrika  

Okresný úrad Žilina, organizačný odbor  318,78 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku hlásenia pobytu občanov 

a registra obyvateľov SR 

MDVRR SR 41,73 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku dopravy  

Okresný úrad Žilina, odbor 

starostlivosti o životné prostredie  

94,67 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku starostlivosti o životné 

prostredie  

Štatistický úrad SR  3440,10 FP určené na úhradu nákladov pri 

príprave, priebehu a výkone sčítania 

obyvateľov, domov a bytov 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva  2251,00 Nenormatívne účelovo určené FP na 

príspevok na učebnice  

Okresný úrad Žilina, odbor školstva  9539,00 Nenormatívne finančné prostriedky 

v rámci realiz. rozvoj. projektu 

„Predškoláci“ 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva  500,00 Nenormatívne finančné prostriedky 

na špecifiká – digitálne technológie  

MV SR  32,40 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku registra adries  

Okresný úrad Žilina, odbor školstva  74075,00 FP na havarijnú situáciu objektu 

telocvične Jablonové – podlaha, 

elektroinštalácia, sociálne zariadenia 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva  10000,00 FP na špecifiká – osobné náklady na 

prevádzku nových tried MŠ 

ÚPSVR ZA  3677,40 Príspevok na úhradu nákladov CHD 

Okresný úrad Žilina, odbor 

starostlivosti o životné prostredie 

1419,00 Náhrada za obmedzenie bežného 

obhospod. na lesných pozemkoch 

 

V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID - 19: 
Poskytovateľ dotácie Suma 

v EUR 

Účel 

Okresný úrad Žilina, odbor 

školstva 

885,00 FP na osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné 

prostriedky v súvislosti s preventívnymi 

opatreniami zameranými na ochranu pred nákazou 

vírusom Covid - 19 

Okresný úrad Žilina, odbor 

školstva 

4500,00 FP na špecifiká – digitálny koordinátor 

Okresný úrad Žilina, odbor 

školstva 

1050,00 FP na špecifiká – príspevok na testovanie, osobné 

ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky 

MV SR  34845,00 FP na úhradu nákladov spojených so skriningovým 

testovaním COVID 19 
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Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

Transfery vrámci verejnej správy – z rozpočtu obcí  

- príjmy od obcí na spoločnú úradovňu – Stavebný úrad z rozpočtovaných 27286,87 EUR bol skutočný 

príjem k 31. 12. 2021 v sume 27286,87 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.  

- príjmy od obce Jablonové z rozpočtovaných 25323,61 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 

v sume 25323,61 EUR, čo predstavuje 100% plnenie  

 

2. Kapitálové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

0,00 136013,02 136013,02 100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 136013,02 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

136013,02 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov: 

Z rozpočtovaných 5610,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5610,00 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery: 

Z rozpočtovaných 130403,02 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 130403,02 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery: 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MPR a V SR 6112,20 Zvýšenie kapacít MŠ Jablonové, Jablonové 118 

MP SR 9100,00 Obstaranie Web portal IS rozvoj cestovného ruchu  

MŽP SR  92508,90 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ  

MPR a V SR 17681,92 Modernizácia priestorov ZŠ s MŠ Súľov – Hradná  

Environmentálny fond 5000,00 Doplňujúci zdroj vody pre obecný vodovod 

 

3. Príjmové finančné operácie:  
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

0,00 231386,42 207126,42 89,52 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 231386,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 207126,42 EUR, čo predstavuje 89,52 % plnenie.  

 

V roku 2021 bol prijatý krátkodobý bankový úver v sume 70000,00 EUR schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 17. 05. 2021,  uznesením č. 19/2021 na realizáciu projektu pod názvom 

„Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach obce Súľov – Hradná na nákup nakladača 

LOCUST L903. 

 

Uzneseniami obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu: 

Uznesenie č. 7/2021, zo dňa 15. 03. 2021 v sume 6940,00 EUR, skutočné použitie FP vo výške 

6940,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie /spoluúčasť k projektu pod názvom „Základé služby 

a obnova dedín vo vidieckych oblastiach obce Súľov – Hradná na nákup nakladača LOCUST L903. 

Uznesenie č. 20/2021, zo dňa 17. 05. 2021 v sume 7099,51 EUR, skutočné použitie FP vo výške 

7099,51 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie /splatenie časti prekleňovacieho úveru v rámci projektu 

pod názvom „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ“/ 
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Uznesenie č. 27/2021, zo dňa 17. 05. 2021 a č. 35/2021, zo dňa 26. 07. 2021 v sume 2968,40 EUR, 

skutočné použitie FP vo výške 2968,40 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie /Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií/ 

Uznesenie č. 33/2021, zo dňa 21. 06. 2021 v sume 10000,00 EUR, skutočné použitie FP vo výške 

10000,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie / spoluúčasť obce v rámci projektu pod názvom 

„Modernizácia priestorov Základnej školy s materskou školou Súľov – Hradná/ 

Uznesenie č. 47/2021, zo dňa 13. 10. 2021 v sume 14500,00 EUR, skutočné použitie FP vo výške 0,00 

EUR, čo predstavuje 0 % plnenie /Obstaranie Územný plán obce Súľov – Hradná/ 

Uznesenie č. 47/2021, zo dňa 13. 10. 2021 v sume 4320,00 EUR, skutočné použitie FP vo výške 0,00 

EUR, čo predstavuje 0 % plnenie /služby mandátara v rámci procesu obstarávania Územného plánu 

obce Súľov – Hradná/ 

Uznesenie č. 73/2021, zo dňa 14. 12. 2021 v sume 500,00 EUR, skutočné použitie FP vo výške 0,00 

EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie /Dokumentácia stav. regulácia OO/ 

 

V roku 2021 boli prijaté finančné zábezpeky podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom bývaní  v sume 1500,00 EUR. 

 

Obec zložila finančnú zábezpeku vo výške 500,00 EUR pri výpožičke prevádzkového stroja pri 

rekonštrukcií miestnych komunikácií.   

 

V roku 2021 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 108118,51  EUR 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     

 

B. Príjmy rozpočtovej organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy:  
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

k rozpočtu po zmenách 

Základná škola                                   19550,00 44007,77 40588,42 92,23 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 44007,77 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

40588,42 EUR, čo predstavuje 92,23 % plnenie.  

 

Kapitálové príjmy: 
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

k rozpočtu po zmenách 

Základná škola                                   0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 

EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.  

 

Príjmové finančné operácie:  
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

Základná škola                                   0,00 1660,04 1660,04 100 

 

V roku 2021 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1219,08  EUR 

- nevyčerpané prostriedky z darov v sume 440,96  EUR 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

1054132,06 1677915,24 1508159,69 89,88 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1677915,24 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

1508159,69 EUR, čo predstavuje  89,88 % čerpanie.  

 

A. Výdavky obce 

 

1. Bežné výdavky:  

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 410891,99 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

346055,04 EUR, čo predstavuje 84,22 % 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 výdavkov 130757,10 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 116359,21 

EUR, čo je 88,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného 

stavebného úradu, pracovníka v rámci vodného hospodárstva, opatrovateľskej služby, vyberačov 

parkovného, hospodára TJ Partizán S-H, kronikárky, správcov kultúrnych domov, vedúcich knižníc a 

skladníka CO. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní: 

Z rozpočtovaných výdavkov 49849,45 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 42950,08 

EUR, čo je 86,16 % čerpanie.  

 

c) Tovary a služby: 

Z rozpočtovaných výdavkov 210016,26 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 174308,09 

EUR, čo je 82,99 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba  a ostatné tovary a služby. 

 

b/ Bežné transfery  

Z rozpočtovaných výdavkov 11569,84 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 11569,84 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

d) Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi: 

Z rozpočtovaných výdavkov 20472,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 10217,60 

EUR, čo predstavuje 49,91 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky: 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 190770,77 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 165472,17 EUR, čo predstavuje 86,74 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:  

a) Obstaranie šmykom riadeného kolesového nakladača LOCUST L903 

Z rozpočtovaných 76940,01 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 76940,01 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie.  
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b) Realizácia obecnej kompostárne  

Z rozpočtovaných 45310,81 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 45310,81 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie.  

c) Vybudovanie doplňujúceho zdroja vody pre obecný vodovod 

Z rozpočtovaných 5303,36 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5303,36 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie.  

d) Modernizácia priestorov ZŠ s MŠ Súľov – Hradná  

Z rozpočtovaných 31805,79 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 31805,79 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie.  

 

3. Výdavkové finančné operácie: 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 157118,51 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 158726,61 EUR, čo predstavuje 101,02 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 157118,51 EUR na splácanie istiny z prijatých 

úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 156237,01 EUR, čo predstavuje 99,44 %.  

 

B.  Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou 

 

Bežné výdavky:  
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

k rozpočtu po zmenách 

Základná škola                                   680800,41 913333,87 832105,87 91,12 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 913333,87 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

832105,87 EUR, čo predstavuje 91,12 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Kapitálové výdavky: 
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

k rozpočtu po zmenách 

Základná škola                                   0,00 5800,00 5800,00 100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 5800,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

5800,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Výdavkové finančné operácie:  
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

Základná škola                                   0,00 0,00 0,00 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 1293703,06 

z toho : bežné príjmy obce  1253114,64 

             bežné príjmy RO 40588,42 

Bežné výdavky spolu 1178160,91 

z toho : bežné výdavky  obce  346055,04 

             bežné výdavky  RO 832105,87 

Bežný rozpočet 115542,15 

Kapitálové  príjmy spolu 136013,02 

z toho : kapitálové  príjmy obce  136013,02 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 171272,17 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  165472,17 

             kapitálové  výdavky  RO 5800,00 

Kapitálový rozpočet  -35259,15 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 80283,00 

Vylúčenie z prebytku 30677,87 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  49605,13 

Príjmové finančné operácie  208786,46 

Výdavkové finančné operácie  158726,61 

Rozdiel finančných operácií 50059,85 
PRÍJMY SPOLU   1638502,54 

VÝDAVKY SPOLU 1508159,69 

Rozpočtové hospodárenie obce  130342,85 

Vylúčenie z prebytku 30677,87 

Upravené rozpočtové hospodárenie obce 99664,98 

 
 

Prebytok rozpočtu v sume 49605,13 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, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu                       49605,13  EUR  

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v sume 50549,45  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu                        50059,85 EUR  

 

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

99664,98 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. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  22425,21       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

79317,65      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- viď príjmy obce, príjmové finančné operácie 

 

27007,91       

KZ k 31.12.2021 74734,95       

 

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 541,48   

Prírastky - povinný prídel -1 %                    1374,77                                     

Úbytky   - stravovanie                     1305,35   

               - regeneráciu PS               73,69    

KZ k 31.12.2021 537,21 

            

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 3695037,37 3565194,15 
Neobežný majetok spolu 3354545,57 3181748,94 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 9100,00 9100,00 
Dlhodobý hmotný majetok 3193118,68 3020322,05 
Dlhodobý finančný majetok 152326,89 152326,89 
Obežný majetok spolu 340491,80 383445,21 
z toho :   
Zásoby 0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 82825,60 76829,77 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  13326,46 1606,60 
Finančné účty  244339,74 305008,84 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  0,00 0,00 
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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 3695037,37 3565194,15 
Vlastné imanie  1393315,25 1482263,41 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  1393315,25 1482263,41 
Záväzky 968248,95 813192,49 
z toho :   
Rezervy  2225,00 3025,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 108118,51 80887,88 
Dlhodobé záväzky 577994,69 578066,14 
Krátkodobé záväzky 83257,72 23422,52 
Bankové úvery a výpomoci 196653,03 127790,95 
Časové rozlíšenie 1333473,17 1269738,25 

 

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 23422,52 2661,55 20760,97 

- zamestnancom 537,21 537,21 0,00 

- poisťovniam  0,00 0,00 0,00 

- daňovému úradu 0,00 0,00 0,00 

- štátnemu rozpočtu 80887,88 80887,88 0,00 

- bankám 102814,95 102814,95 0,00 

- štátnym fondom 560078,28 560078,28 0,00 

- návratné finančné výpomoci  24976,00 24976,00 0,00 

- ostatné záväzky 20475,65 20475,65 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2021    

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (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 

ŠFRB Výstavba Bytový dom 10 

bj 

195478,99 6922,43 4824,25 104361,14 

ŠFRB Výstavba Bytový dom  

14 bj 

494000,00 10452,50 4536,82 441791,64 

VÚB, a. s.  Zvýšenie energetickej 

hospodár. budovy OcÚ  

 

399776,30 103894,81 133,26 0,00 

VÚB, a. s.  Obstaranie šmykom 

riadený kolesový nakladač 

LOCUST L 903 

70000,00 0,00 296,72 70000,00 

VÚB, a. s.  Tech. vybavenosť Bytový 

dom 14 bj 

72108,00 12108,00 65,65 0,00 

VÚB, a. s.  Zvýšenie energetickej 

hospodár. Budovy OcÚ 

55674,22 22859,27 360,90 32814,95 
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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 24976,00 EUR schválená obecným zastupiteľstva dňa 14. 10. 

2020 uznesením č. 56/2020. Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlžník môže 

predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.  

 

Obec uzatvorila v roku 2021 Zmluvu o úvere na obstaranie šmykom riadeného kolesového nakladača 

LOCUST L903 v rámci projektu „Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach obce 

Súľov – Hradná“. Úver je krátkodobý s dobou splatnosti do roku 2022. 

 

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

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

- skutočné bežné príjmy obce  1111208,63 

- skutočné bežné príjmy RO  55128,09 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020* 1166336,72 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:  

- zostatok istiny z bankových úverov 32814,95 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 24976,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB  546152,78 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 70000,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 673943,73 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB  546152,78 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 70000,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 616152,78 

Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021** 57790,95 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

57790,95 1166336,72 4,95 % 

 

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

 

b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

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

- skutočné bežné príjmy obce  1111208,63 

- skutočné bežné príjmy RO  55128,09 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 1166336,72 
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  
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- dotácie zo ŠR 690485,81 

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné 

príjmy k 31.12.2020  
690485,81 

Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020* 475850,91 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004 (bankový úver krátkodobý - splátka istiny) 116002,81 

- 821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny) 40234,20 

- 651002 (bankový úver - splátka úrokov) 790,88 

- 651004 (dodávateľský úver a ostatní veritelia - splátka úrokov) 9426,72 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 166454,61 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

27592,53 475850,91 5,79 % 

 

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 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 so VZN č. 2/2014 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Príjemca dotácie 

 

 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Futbalový klub TJ Partizán Súľov – Hradná  2000,00 2000,00 0,00 

Dobrovoľný hasičský zbor Hradná  5000,00 5000,00 0,00 

 

K 31.12.2021 boli uvedené dotácie vyúčtované v súlade so VZN č. 2/2014 o dotáciách. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nemá zriadenú podnikateľskú činnosť. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) rozpočtom iných obcí 

 

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 



 

                                                                     16 

rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných 

obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

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 - 

prostriedky zriaďovateľa 248740,41 236040,46 12699,95 

vlastné príjmy  37012,07 36377,10 634,97 

kapitálový transfer 800,00 794,80 5,20 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Rozpočtová organizácia 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 429506,00 426619,51 2886,49 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 3846,00 1966,02 1879,98 

ÚPSVR ZA, odbor soc. vecí a rodiny 22172,40 11034,80 11137,60 

ÚPSVR ZA, odbor soc. vecí a rodiny 49,80 49,80 0,00 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 5758,00 5022,76 735,24 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 150,00 150,00 0,00 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 5889,00 5889,00 0,00 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 1500,00 500,00 1000,00 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 2251,00 2251,00 0,00 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 9539,00 9539,00 0,00 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 500,00 500,00 0,00 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 74075,00 23826,43 50248,57 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 10000,00 10000,00 0,00 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 885,00 885,00 0,00 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 4500,00 4500,00 0,00 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 1050,00 1050,00 0,00 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ dotácie Poskytnut

á suma 

v EUR 

Skutočné 

čerpanie 

dotácie v 

EUR 

Rozdiel 

v EUR 

Účel 

Dobrovoľná požiarna ochrana 

SR  

1400,00 1400,00 0,00 Zabezpečenie materiálno – 

technického vybavenia DPO, 

osobné ochranné pracovné 

pomôcky pre členov 

a odbornú prípravu členov 

DPO Súľov  

Dobrovoľná požiarna ochrana 3000,00 3000,00 0,00 Zabezpečenie materiálno – 
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SR  technického vybavenia DPO, 

osobné ochranné pracovné 

pomôcky pre členov 

a odbornú prípravu členov 

DPO Hradná 

MŽP SR 4286,40 4286,0 0,00 NFP – Zvýšenie energetickej 

hospodárnosti budovy OcÚ  

MDVRR SR 1251,74 1251,74 0,00 Prenesený výkon štátnej 

správy na úseku stavebného 

poriadku  

Okresný úrad Žilina, 

organizačný odbor 

2474,20 2474,20 0,00 Prenesený výkon štátnej 

správy na úseku matrika  

Okresný úrad Žilina, 

organizačný odbor  

318,78 318,78 0,00 Prenesený výkon štátnej 

správy na úseku hlásenia 

pobytu občanov a registra 

obyvateľov SR 

MDVRR SR 41,73 41,73 0,00 Prenesený výkon štátnej 

správy na úseku dopravy  

Okresný úrad Žilina, odbor 

starostlivosti o životné 

prostredie  

94,67 94,67 0,00 Prenesený výkon štátnej 

správy na úseku starostlivosti 

o životné prostredie  

Štatistický úrad SR  3440,10 3440,10 0,00 FP určené na úhradu 

nákladov pri príprave, 

priebehu a výkone sčítania 

obyvateľov, domov a bytov 

MV SR  32,40 32,40 0,00 Prenesený výkon štátnej 

správy na úseku registra 

adries  

ÚPSVR ZA  3677,40 3677,40 0,00 Príspevok na úhradu 

nákladov CHD 

Okresný úrad Žilina, odbor 

starostlivosti o životné 

prostredie 

1419,00 1419,00 0,00 Náhrada za obmedzenie 

bežného obhospod. na 

lesných pozemkoch 

MV SR  34845,00 34845,00 0,00 FP na úhradu nákladov 

spojených so skriningovým 

testov. COVID 19 

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
 

Obec  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Obec Jablonové  25323,61 12323,61 13000,00 

 


