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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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.03.2021, Uznesením č. 92/2021. 

Rozpočet bol zmenený šesťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 12.05.2021 Uznesením obecného zastupiteľstva č. 104/2021 

- druhá zmena schválená dňa 28.06.2021 Uznesením obecného zastupiteľstva č. 109/2021 

- tretia zmena schválená dňa 30.08.2021  Uznesením obecného zastupiteľstva č. 120/2021 

- štvrtá zmena schválená dňa 29.11.2021 Uznesením obecného zastupiteľstva č. 128/2021 

- piata zmena schválená dňa 15.12.2021  Uznesením obecného zastupiteľstva č. 135/2021 

- šiesta zmena – rozpočtové opatrenie starostky obce dňa 23.12.2021 

 

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 274 621,00 407 443,00 411 320,70 100,95 

z toho :     

Bežné príjmy 271 441,00 292 360,00 296 826,95 101,53 

Kapitálové príjmy            0,00 73 506,00 73 643,92 100,19 

Finančné príjmy    3 180,00 41 577,00  40 849,83   98,25 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
       0,00          0,00            0,00     0,00 

Výdavky celkom 274 621,00 407 443,00 326 388,25 80,11 

z toho :     

Bežné výdavky 262 681,00 281 457,00 273 841,01 97,29 

Kapitálové výdavky        500,00 109 546,00 36 107,34 32,96 

Finančné výdavky   11 440,00   16 440,00  16 439,90 100,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
          0,00            0,00            0,00   0,00 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

274 621,00 407 443,00 84 932,45  
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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 

             407 443,00                  411 320,70                   101,53 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 407 443,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

411 320,70  EUR, čo predstavuje  100,95 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

292 360,00 296 826,95 101,53 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 292 360,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

296 826,95  EUR, čo predstavuje  101,53 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

234 520,00                   234 736,61 100,09 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 213312,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 214 516,32 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,56  %.  

V roku 2021 bola výška výnosu dane z príjmov zvýšená oproti schválenému rozpočtu o 6,97 %, 

čo predstavuje sumu 13 972,32  EUR. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 7 848,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 7 446,97 EUR, čo  

predstavuje plnenie na 94,89 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 614,08 EUR, dane zo 

stavieb boli v sume 2 784,84 EUR a dane z bytov boli v sume 48,05 EUR. Za rozpočtový rok 

bolo zinkasovaných 7 386,02 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 12,90 EUR. K 31.12.2021 

obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 537,19 EUR. 

 

Daň za psa skutočný príjem v r. 2021 bol 159,80 EUR, rozpočet 160,00 EUR, obec 

k 31.12.2021 neeviduje pohľadávku na dani za psa.  

Daň za užívanie verejného priestranstva 0,00 €. 

Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 €. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol skutočný príjem 12 613,52 

EUR, rozpočet 13 200,00 EUR. Obec eviduje pohľadávky za komunálne odpady k 31.12.2021 

vo výške 300,00 EUR. 

Poplatok za rozvoj: 0,00 EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  
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Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

45736,00              49538,32              108,31 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 44536,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 48155,32 EUR, čo 

je 108,13 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje - príjem z  prenajatých pozemkov v sume 

1086,59 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 18 794,00 EUR, 

poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb v sume 16 465,23 EUR (sú to poplatky za KT 

v sume 7 075,75EUR, režijné náklady ŠJ 905,17 EUR, služby MR 116,00 EUR, príjmy za 

služby obecným traktorom 1 732,44 EUR, cintorínske poplatky v sume 13,26 EUR, za odpadové 

nádoby v sume 264,36 EUR, za opatrovateľskú službu v sume 458,40 €, príjem za triedený 

odpad v sume 555,85 €,  poplatky za školské zariadenie vo výške 1 355,50 EUR,  platby za 

stravné 3 988,50 EUR), platby za odber podzemnej vody v sume 11 809,50 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby: 

Administratívne poplatky - správne poplatky 1 283,00 EUR, pokuty, penále a iné sankcie 100,00 

EUR. 

Z rozpočtovaných 1 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 383,00 EUR, čo je 

115,25 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1737,00                 1 685,80                 97,05 

 

Z rozpočtovaných 1 737,00 EUR bol  skutočný príjem  vo výške 1 685,80 EUR, čo predstavuje  

97,05 % plnenie. 

Uvedený príjem predstavuje príjem z dobropisov v sume 1 501,75 EUR  (preplatky za el. energiu 

z predchádzajúceho účtovného obdobia vo výške 726,95 EUR, vyúčtovanie nákladov na 

spoločný úrad Jasenica za r. 2020 vo výške 145,25 EUR, FO 124/20 PEGO Slovakia – 

prefakturovanie za spotrebu el. energie – internet r. 2020 vo výške 629,55 EUR), príjmy 

z vratiek v sume 23,17 EUR (preplatok na sociálnom poistení 4/20, príjmy z refundácie 128,88 

EUR (odmena skladníka CO), trovy priestupkového konania 32,00 EUR.  

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 10 367,00,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

10866,22  EUR, čo predstavuje 104,82  % plnenie. 

ÚPSVa R Považská Bystrica                 171,01 Dotácia na DS 

Ministerstvo vnútra SR 2 255.00 Dotácia na testovanie 

Ministerstvo vnútra SR 18,00 Dotácia na register adries 

Ministerstvo vnútra SR 2 618,00 Dot. na prenes.výk.výchova a vzd 

Ministerstvo vnútra SR 61,84 Dot.na prenes.výk. starostl. o ŽP 

Ministerstvo vnútra SR 208,23 Dot.na prenes.výk. REGOB 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1 400,00 Nákup špeciálneho materiálu PO 

ÚPSV a R Pov. Bystrica 604,80 Dot.na podporu k stravov.návyk. 

Štatistický úrad SR 3 086,34 Dotácia – sčítanie obyvateľov 

Ministerstvo vnútra SR 165,00 Dot.na hyg.  dezinfek. mat.MŠ 

Ministerstvo vnútra SR 150,00 Dot. na ochran. pracov.prostr.MŠ 

Ministerstvo vnútra SR 128,00 Dotácia-na dopravné žiakov MŠ 
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Spolu 10 866,22  

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. K 31.12.2021 nebola 

spotrebovaná dotácia vo výške 41,00 EUR na dopravné žiakov MŠ, ktorí absolvujú povinné 

predprimárne vzdelávanie.  Zostatok  dotácie bude zapojený do rozpočtu v r. 2022, je možné ho 

použiť do  31.3.2022.   

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

73 506,00 73 643,92 100,19 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 73 506,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

73 643,92 EUR, čo predstavuje 100,19 % plnenie. 

 

a) Granty a transfery 

z rozpočtovaných 73 506,00 EUR bol skutočný príjem 73 505,92 EUR, čo predstavuje 100 % 

plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery kapitálové  

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Environmentálny fond SR 69 505,92 Výstavba časti celoobecného 

vodovodu 

Nadácia Alianz (grant) 4 000,00 2 merače rýchlosti-projekt – 

zvýšenie bezpečnosti cest.prem. 

Transfer na výstavbu časti celoobecného vodovodu bol poukázaný obci 23.12.2021. Na základe 

uzatvorenej zmluvy môže byť použitý do 7/2022. Poskytnutý grant bol použitý na určený účel. 

 

 b) V účtovnom období mala obec kapitálový príjem z predaja pozemku vo výške 138,00 EUR. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

              41 577,00 40 849,83 98,25 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 41 577,00 bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 40 849,83 EUR  98,25  % plnenie.  

Uznesením obecného zastupiteľstva: 

a) č. 121/2021 zo dňa 30.8.2021 bolo schválené čerpanie Municipálneho úveru – Univerzál    

    do sumy 25 000,00 EUR, na rekonštrukciu miestnych komunikácií, skutočné čerpanie 

    bolo 24 981,26 EUR. 

b) č. 104/2021 zo dňa 12.5.2021 bolo schválené zapojenie do rozpočtu prostriedkov  

     z rezervného fondu vo výške 5 000,00 EUR na nákup pozemkov, zapojenie prostriedkov vo  

     výške 700,00 EUR z fondu opráv na opravu spevnených plôch pred 10 b.j., 

c) č. 109/21 – zapojenie do rozpočtu z rezervného fondu prostriedky vo výške 6 289,00 EUR na  

     hydrogeologický posudok 4 779,00 €, zameranie trasy vodovodu 450,00 €, prevádzkové      

     stroje do ŠJ 360,00 €, údržba obecného traktora 700,00 €. 
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  V roku 2021 boli bol zapojené do rozpočtu prostriedky z predchádzajúcich rokov: 

- prostriedky z fondu opráv vo výške 2 145,58 EUR (na výdavky 10 b.j.), 

- prostriedky zo školského stravovania vo výške 388,10 EUR. 

- prostriedky z podnikateľskej činnosti vo výške 614,35 EUR (na financovanie PČ) 

- zostatok dotácie k stravovacím návykom detí vo výške 1 426,80 (vrátené na ÚPSVaR) 

- zostatok dotácie k stravovacím návykom detí vo výške 4,74 EUR (nákup vybavenia do ŠJ) 

  

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: obec nemá 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

407 443,00             326 388,25 80,11 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 407 443,00 EUR bolo skutočné čerpanie  k 31.12.2021 

vo výške  326 388,25  EUR, čo predstavuje  80,11  % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

281 457,00                  273 841,01 97,29 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 281 457,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021   

v sume 273 841,01 EUR, čo predstavuje  97,29  % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 128 738,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 125 102,80 

EUR, čo je 97,18 % čerpanie. Šetrenie mzdových prostriedkov spôsobilo čerpanie PN 

pracovníkov MŠ, ŠJ a OcÚ z dôvodu ochorenia COVID-19. Patria sem mzdové prostriedky 

pracovníkov OcÚ, Materskej školy, Školskej jedálne pri MŠ Hatné, verejnoprospešných služieb, 

opatrovateľská služba.  

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  46 577,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 44 866,04 EUR, 

čo je 96,33  % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 98 143,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 96 049,08 EUR, 

čo je 97,87 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Obce Hatné, ako sú 

školenia, cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 

nájom, poistné, stravovanie, odmeny a príspevky, odmeny pracovníkov mimo pracovného 

pomeru a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery: 

Z rozpočtovaných 4 953,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4 933,23 EUR, čo 

predstavuje 99,60 % čerpanie. Patria sem príspevky na spoločný úrad Jasenica, členské 

príspevky (RVC Trenčín, ZMOS, PB ZMO, MAS), transfery jednotlivcovi a v HN. 
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Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  3 046,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške  2 889,86 EUR, 

čo predstavuje 94,87 % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

109 546,00                   36 107,34                32,96  

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 109 546,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 36 107,34 EUR, čo predstavuje  32,96 % čerpanie.  

Položky kapitálového rozpočtu: 

a) V účtovnom období boli nakúpené pozemky v hodnote 5 000,00 EUR, rozpočet 5 000,00, čo  

     je 100 % plnenie, 

b) nákup prístrojov (2 merače rýchlosti) v hodnote 4 735,00 EUR, rozpočet 4 730,00 EUR, čo je 

    100,11 % plnenie. 

c) Realizácia stavby – nových stavieb vo výške 646,08 EUR, rozpočet 73 866,00 EUR čo je  

    0,87 % plnenie.  

    V účtovnom období obec realizovala prípojky k celoobecnému vodovodu z vlastných  

    prostriedkov v sume 646,08 EUR. 

    23.12.2021 prijala obec kapitálový transfer z Environmentálneho fondu na realizáciu ďalšej 

    vetvy celoobecného vodovodu v sume 69 505,92 EUR. Vzhľadom na termín poskytnutého  

    transferu nebolo možné realizovať výstavbu v r. 2021, na základe zmluvy je možné použiť  

    finančné  prostriedky v nasledujúcom rozpočtovom roku do 7/2022.  

d) Projektová dokumentácia – zameranie trasy vodovodu a zmena PD na stavbu vodovodu 

     745,00 EUR, rozpočet 950,00 EUR, čo je 78,42 % plnenie. 

e) Rekonštrukcia – v účtovnom období bola realizovaná rekonštrukcia miestnych komunikácií  

    vo výške 24 981,26 EUR (prostriedky z Municipál – univerzál úveru), rozpočet 25 000,00  

    EUR, čo je 99,93 %  plnenie.    

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

16 440,00                   16 439,90 100 

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 16 440,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 16 439,90 EUR, čo predstavuje  100  % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Čerpanie pozostáva zo splácania istiny z prijatých úverov: 

 

a)  úver zo ŠFRB – vo výške 11 439,90 EUR, 

b)  uver Municipálneho  –  univerzál – vo výške 5 000,00 EUR. 
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 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: obec nemá 

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
Bežné  príjmy spolu 296 826,95 

z toho : bežné príjmy obce  296 826,95 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 273 841,01 

z toho : bežné výdavky  obce  273 841,01 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet                                                                                            22 985,94 

Kapitálové  príjmy spolu 73 643,92 

z toho : kapitálové  príjmy obce  73 643,92 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 36 107,34 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  36 107,34 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  37 536,58 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 60 522,52 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 0,00 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 60 522,52 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  40 849,83 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 16 439,90 

Rozdiel finančných operácií 24 409,93 
PRÍJMY SPOLU   411 320,70 

VÝDAVKY SPOLU 326 388,25 

Hospodárenie obce  84 932,45 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ, ŠJ - 94,44 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
- 3726,94 

Vylúčenie z prebytku – prostriedky na financovanie KT -1390,00 

Vylúčenie z prebytku – prostriedky z Environment. fondu - 69 505,92 

Upravené hospodárenie obce 10 215,15 

 

 
 

Prebytok rozpočtu 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 činil za r. 2021 sumu                                         60 522,52 EUR 
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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 činil za r. 2021 sumu                                         24 409,93 EUR  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolu hospodárenie obce za r. 2021                                                v sume   84 932,45  EUR 

 

Celkové hospodárenie obce za rok 2021 – prebytok v sume                        84 932,45  EUR 

 – upravený o nevyčerpané prostriedky na stravné a réžiu podľa  

    ustanovenia § 140 – 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  

    v sume                                                                                                                -  94,44  EUR 

- nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako zdroj 

  financovania  podnikateľskej činnosti  podľa zák. 583/2004  Z.z.             – 3 726,94  EUR 

- nevyčerpané prostriedky – účelovo určené na prevádzku káblovej televízie - z poplatku za  

   káblovú televíziu r. 2020                                                                                 - 1 390,00  EUR 

- upravený o nevyčerpanú dotáciu na z Environmentálneho fondu (na základe Zmluvy č.  

  E771 08U01 na výstavbu celoobecného vodovodu realizácia projektu od 01.01.2021 do  

  30.08.2022) v sume                                                                                            - 69 505,92 EUR 

   v sume                                                                                                                 

 

Upravené hospodárenie obce za rok 2021                                                         10 215,15  EUR 

 

Na základe uvedeného navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške  10 215,15  

EUR.  

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 
 

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     2 216,45 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

                          26 132,24       

                - z rozdielu medzi výnosmi a 

nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po 

zdanení  

        0,00 

                - z finančných operácií         0,00 

Úbytky – použitie rezervného fondu :                          11 289,00  

  

Krytie schodku rozpočtu          0,00 

Ostatné úbytky          0,00 

KZ k 31.12.2021 17 059,69  

Použitie rezervného fondu:  

b) Uznesením OZ č. 104/2021 zo dňa 12.5.2021 bolo schválené zapojenie do rozpočtu  

    prostriedky z rezervného fondu vo výške 5 000,00 EUR na nákup pozemkov,   

c) č. 109/21 – zapojenie do rozpočtu z rezervného fondu prostriedky vo výške 6 289,00 EUR na  
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     hydrogeologický posudok  v sume 4 779,00 €, zameranie trasy vodovodu v sume 450,00 €,  

     prevádzkové stroje do ŠJ v sume 360,00 €, údržba obecného traktora v sume 700,00 €. 

 

Podľa § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. môže obec počas obdobia pandémie  až do 31.12.2021 

na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky 

rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania. Tento spôsob rozpočtového  

hospodárenia nebude porušením § 10 ods. 7 a 9, § 12 ods. 3 a § 17 ods. 2 ZRPÚS. 

 

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 8 365,30      

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške   1 680,00      

Úbytky   - použitie fondu : 2 145,58 

KZ k 31.12.2021        7 899,72       

 

Fond rozvoja bývania: 

V roku 2021 obec nemala príjmy na tvorbu fondu rozvoja bývania. 

 

Peňažný fond: 

V roku 2021 obec netvorila peňažný fond. 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021      457,45 

Prírastky - povinný prídel -      1,5  %                                                1 634,86      

               - ostatné prírastky            0,00     

Úbytky   - závodné stravovanie                             76,50   

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                   1 462,00   

KZ k 31.12.2021                                553,81 

 

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 2 152 767,97  2 150 010,60 

Neobežný majetok spolu 2 087 750,23 2 015 165,12 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok        2 812,05       2 312,05 
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Dlhodobý hmotný majetok 2 000 719,54 1 928 634,43 

Dlhodobý finančný majetok       84 218,64      84 218,64 

Obežný majetok spolu        64 537,53      134 420,49 

z toho :   

Zásoby             302,26          961,66 

Zúčtovanie medzi subjektami VS                  0,00               0,00  

Dlhodobé pohľadávky                  0,00               0,00 

Krátkodobé pohľadávky          12 981,78        11 243,08 

Finančné účty          51 253,49       122 215,75 

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

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

Časové rozlíšenie              480,21            424,99 

 

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 2 152 767,97 2 150 010,60 

Vlastné imanie     659 547,52 653 769,82 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely              0,00           0,00 

Fondy          0,00           0,00 

Výsledok hospodárenia    659 547,52 653 769,82 

Záväzky   286 085,82 367 251,20 

z toho :   

Rezervy           500,00           700,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS       1 431,54      69 546,92 

Dlhodobé záväzky   193 120,84    181 660,95 

Krátkodobé záväzky    32 591,84      36 920,47 

Bankové úvery a výpomoci    58 441,60      78 422,86 

Časové rozlíšenie 1 207 134,63 1 128 989,58 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
 

Stav záväzkov k 31.12.2021    
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Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2021 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 4 388,75 4 388,75 0,00 

- zamestnancom 11 338,75 11 338,75 0,00 

- poisťovniam  7 416,74 7 416,74 0,00 

- daňovému úradu 2 156,30 2 156,30 0,00 

- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 0,00 

- bankám 67 209,86 67 209,86 0,00 

- štátnym fondom 183 319,09 183 319,09 0,00 

- ostatné záväzky 79 508,71 79 508,71 0,00 

- prijaté návratne  finančné     

- výpomoci 
11 213,00 11 213,00 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2021 366 551,20 366 551,20 0,00 

 

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 

 

Prima banka kapitálový   72 209,86         5000,00    510,77 67 209,86 r. 2030 

ŠFRB kapitálový 346 179,38      11 439,90 1 921,62 183 319,09 r. 2036 

       

       

Obecné zastupiteľstvo v Hatnom Uznesením č. 121/2021 zo dňa 30.8.2021  schválilo čerpanie 

Municipálneho úveru – Univerzál do sumy 25 000,00 EUR, na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií, skutočne sa čerpalo 24 981,26 EUR. 

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na 

výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v r. 2020 

v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 11 213,00 EUR. Táto finančná výpomoc 

bola poskytnutá bezúročne, splácanie bude v 4 splátkach od r. 2024. 

 

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 Suma v EUR 

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

- skutočné bežné príjmy obce  286 514,23 

- skutočné bežné príjmy RO  0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 286 514,23 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:   

- zostatok istiny z bankových úverov 67 209,86 

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 11 213,00 
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- 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 183 319,09 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 261 741,95 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 183 319,09 

- 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 183 319,09 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 78 422,86 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

78 422,86 286 514,23 27,37 % 

 

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:   

- skutočné bežné príjmy obce  286 514,23 

- skutočné bežné príjmy RO  0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 286 514,23 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 2 210,21 

- dotácie zo ŠR 18 295,59 

- dotácie z MF SR ....  

- príjmy z náhradnej výsadby drevín  

- účelovo určené peňažné dary  1 400,00 

- dotácie zo zahraničia  

- dotácie z Eurofondov   

- ......  

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2020 21 905,80 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020* 264 608,43 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004  

- 821005 5 000,00 

- 821007 11 439,90 

- 821009  

-   

- 651002 510,77 

- 651003  

- 651004 1 921,62 

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 18 872,29 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

18 872,29 264 608,43 7,13 % 

 

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 nemá 
 

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 - neposkytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, 

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

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

 

10. Podnikateľská činnosť   

 
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OU-PB-OZP-2014/007950-2, č. 

živnostenského registra 306-7006 z 29.09.2014. Predmetom podnikania je:  

- prevádzkovanie verejných vodovodov kategórie V-II od 01.01.2015. 

 

V roku 2021 dosiahla v podnikateľskej činnosti:  

Celkové náklady                               8 072,04   EUR 

Celkové výnosy                               8 074,00   EUR 

Hospodársky výsledok – zisk pred zdanením             1,96  EUR 

- splatná daň z príjmov                                                    0,00  EUR 

- výsledok hospodárenia po zdanení  - zisk                    1,96  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. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám : obec nemá  

 

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

obec nemá  

 

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

obec nemá 
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Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: obec nemá 

 

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 - 

ÚPSVaR Bež.výd. – na zmestnanosť §50j, 

§50, 

Dobrovoľnícka služba 

              

        171,01 

 

        171,01 

      

  0,00        

Min.vnútra Bež.výdavky–hygien. materiál, 

ochranné pracov. prostriedky 

            

         315,00 

                   

        315,00 

          0,00 

Min.vnútra Bež.výdavky – výchova a 

vzdelávanie 

       

      2 618,00 

        

    2 618,00  

          0,00 

Min.vnútra Bež.výdavky – starostlivosť o ŽP               

          61,84 

            

         61,84 

          0,00 

Min.vnútra Bež.výdavky – evidencia obyvat.                 

         208,23 

              

        208,23 

          0,00 

Min.vnútra Bež.výdavky – register adries               

           18,00 

                 

          18,00 

          0,00 

ÚPSVaR Bež.výdavky – stravovacie návyky          

         604,80 

             

        604,80  

    

          0,00 

Štatistický úrad 

SR 

Bež.výdavky-sčítanie obyvateľov              

      3 086,34 

         

     3 086,34 

          0,00 

Minv.SR Bež.výdavky-na dopravné pre 

deti s povin. predprim. vzdel. 

               

         128,00 

     

          87,00 

          

41,00 

Minv.SR Bež.výdavky-na úhradu nákladov 

na 

celoplošné testovanie 

         

 

     2 255,00 

      

  

      2 255,00 

           

 

0,00 

Dobrovoľ.požiarna 

ochrana 

Bež.výdavky-materiál PO  

     1 400,00 

    

      1 400,00 

 

0,00 

 Spolu      

    10 866,22 

                 

    10 825,22 

 

41,00 

Granty a transfery boli účelovo určené a  použité v súlade s ich účelom. K 31.12.2021 nebola 
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spotrebovaná dotácia vo výške 41,00 EUR na dopravné žiakov MŠ, ktorí absolvujú povinné 

predprimárne vzdelávanie.  Zostatok  dotácie bude zapojený do rozpočtu v r. 2022, je možné ho 

použiť do  31.3.2022.   

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Transfer z Environmentálneho fondu na výstavbu časti celoobecného vodovodu vo výške 

69 505,92 EUR bol poukázaný obci 23.12.2021, do 31.12.2021 nebol spotrebovaný. Na základe 

uzatvorenej zmluvy môže byť použitý do 7/2022.  

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Obec Jasenica        4 208,77     4 208,77            0,00 

    

Prostriedky boli poskytnuté na prevádzku spoločného úradu Jasenica – ekonomickú činnosť, 

opatrovateľskú službu, stavebný poriadok. 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC :  

v účtovnom období nemala obec finančné vzťahy z VUC 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
- Obecné zastupiteľstvo v Hatnom schválilo Uznesením č. 83/2020 zo dňa 16.12.2020   

  predkladanie rozpočtu v roku 2021 bez programovej štruktúry. 

                                                                                                                           

13. 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  10 215,15  EUR. 


