
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet Obce Mlynky 

za rok 2021 
 

 
 
Predkladá:  Ing. Iveta Geletková, starostka obce Mlynky  .................................... 

 

Spracoval: Ľubomíra Tokarčíková 

 

V Mlynkoch dňa 10.06.2022 

 

 

Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 15.06.2022 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 15.06.2022 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 15.06.2022 

 

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Mlynkoch dňa 30.06.2022, uznesením č. 

159/2022. 

 

 

Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 01.07.2022 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 01.07.2022 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 01.07.2022 
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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 vrátane rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou 

bol zostavený ako prebytkový.  

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a finančné 

operácie prebytkové. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7.5.2021 uznesením č. 105/2021. 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá zmena schválená dňa 5.10.2021 uznesením č. 134/2021 

- druhá zmena schválená dňa 16.12.2021 uznesením č. 142/2021 

 

 

 

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 1 042 947,20 589 877,48 589 945,76 100,01 % 

z toho:     

Bežné príjmy 485 467,20 556 484,61 556 452,89 99,99 % 

Kapitálové príjmy 500 000,00 0,00 0,00 0,00 % 

Finančné príjmy 46 000,00 21 938,96 22 038,96 100,45 % 
Príjmy RO s právnou  
subjektivitou 11 480,00 11 453,91 11 453,91 100,00 % 

Výdavky celkom 1 039 039,00 567 465,68 566 806,38 76,43 % 

z toho:     

Bežné výdavky 211 525,00 231 152,07 231 008,77 99,94 % 

Kapitálové výdavky 532 000,00 1 724,86 1 724,86 100,00 % 

Finančné výdavky 17 110,00 11 812,85 11 812,85 100,00 % 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 278 404,00 322 775,90 322 259,90 99,84 % 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 
+3 908,20 +22 411,80 +23 139,38  
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2. Rozbor plnenia všetkých príjmov za rok 2021 

 

 

         Rozpočet          

         schválený 

          Upravený  

          rozpočet 

        Skutočnosť  

        k 31.12.2021 

% 

plnenia 

 

1 042 947,20 

 

589 877,48 

 

589 945,76 

   

100,01 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov (OcÚ + ZŠ) v sume 589 877,48 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 589 945,76 EUR, čo predstavuje 100,01 % plnenie.  

 

 

1. Bežné príjmy (OcÚ + ZŠ) 

 

      Rozpočet       

     schválený 

          Upravený  

          rozpočet 

   Skutočnosť  

   k 31.12.2021 

% 

plnenia 

OcÚ 485 467,20 556 484,61 556 452,89    

ZŠ   11 480,00   11 453,91  11 453,91  

SPOLU 496 947,20 567 938,52 567 906,80 99,99 % 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov v sume 567 938,52 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 567 906,80 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy EK-110, EK-120, EK-130: 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

 

           Rozpočet  

           schválený 

          Upravený  

          rozpočet 

           Skutočnosť  

           k 31.12.2021 

% 

plnenia 

218 440,00 230 563,00 230 562,01   100,00 

 

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 230 563,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 230 562,01 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 37 325,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 37 316,86 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 99,98 %.  

Daň z pozemkov - rozpočtované príjmy boli v sume 22 607,00 EUR, skutočný príjem v sume: 

22 605,37 EUR. 

Daň zo stavieb – rozpočtované príjmy boli v sume 14 305,00 EUR, skutočný príjem v sume 

14 299,05 EUR. 

Daň z bytov - rozpočtované príjmy boli v sume 413,00 EUR, skutočný príjem v sume: 412,44 

EUR. 

Za rozpočtový rok 2021 bolo zinkasovaných za daň z nehnuteľností 36 768,81 EUR a za 

nedoplatky z minulých rokov 548,05 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani                   

z nehnuteľností za rok 2021, a to za pozemky v sume 203,18 EUR a za stavby v sume 558,39 

EUR. Za minulé roky sú pohľadávky za pozemky v sume: 804,62 EUR a za stavby v sume: 

1 607,43 EUR. Na dani z bytov je pohľadávka za minulé roky v sume 21,60 EUR. 
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Daň za psa – rozpočtované príjmy v sume 906,00 EUR, skutočný príjem 905,83 EUR. 

Daň z ubytovania – rozpočtované príjmy v sume 2 055,00 EUR, skutočný príjem 2 051,40 

EUR. Oproti roku 2020 sa daň z ubytovania znížila o 568,40 EUR.  
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – rozpočtované príjmy v sume 

18 185,00 EUR a za nedoplatky z minulých rokov v sume 141,- EUR. Skutočný príjem za rok 

2021 bol v sume 18 183,96 EUR a za minulé roky príjem v sume 140,56 EUR. Za rok 2021 obec 

eviduje nedoplatok za komunálny odpad v sume 132,79 EUR, za minulé roky je pohľadávka 

v sume 242,22 EUR. 

Daň za užívanie verejného priestranstva 0,- EUR. 

Daň za nevýherné hracie prístroje 0,- EUR. 

Poplatok za rozvoj 0,- EUR. 

 

 

b) nedaňové príjmy (OcÚ + ZŠ): EK-210 

  

 Schválený 

rozpočet na r. 

2021 v Eur 

Upravený 

rozpočet na r. 

2021 v EUR 

Skutočnosť 

k 31.12.2021     

v EUR 

% plnenia 

Príjmy 

z prenájmu 

pozemkov  

       875,00     2 945,00      2 942,94    99,93 % 

Príjmy 

z prenájmu budov 

  12 450,00   12 860,00     12 859,34 

 

     99,99 % 

Príjmy 

z prenajatých 

strojov, prístrojov 

       210,00      4 400,00     4 397,50      99,94 % 

Dividendy        131,00          80,00           78,06     97,58 % 

SPOLU   13 666,00   20 285,00   20 277,84     99,96 % 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku obce 

Z rozpočtovaných 20 285,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 20 277,84 EUR, čo 

je 99,96 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 78,06 EUR, príjem 

z prenajatých pozemkov v sume 2 942,94 EUR (z toho za hrobové miesta v sume 2 838,- EUR), 

príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 12 859,34 EUR. Obec v tejto položke 

eviduje aj nájom bytov v 8 b.j. v sume 6 532,82 EUR. Príjem z prenajatých strojov a prístrojov 

bol v sume 4 397,50 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (OcÚ + ZŠ): EK-220  

 

 Rozpočet 

schválený 

     Upravený  

     rozpočet 

   Skutočnosť  

   k 31.12.2021 

% 

plnenia 

OcÚ  9 080,00  11 879,00        11 870,58   99,93 % 

ZŠ 10 930,00 11 320,89 11 320,89 100,00 % 

SPOLU 20 010,00 23 199,89  23 191,47   99,96 % 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby, ktoré sú zahrnuté do skutočného bežného 

príjmu rozpočtu obce – rozpočtovaný príjem bol v sume 11 879,00 EUR, skutočný príjem 

v sume 11 870,58 EUR. 

Patria tu – správne poplatky všetkých druhov činností, ktoré zabezpečuje obec (stavebný úrad, 

školský úrad, smútočné obrady a iné). Ďalej sa jedná o príjmy z administratívnej činnosti ako 

overovanie listín a podpisov, vydávanie rybárskych lístkov, osvedčení SHR, poplatky za rôzne 

potvrdenia, za hlásenie v miestnom rozhlase, poplatok za porušenie finančnej disciplíny a pod. 

Tiež za predaj materiálu (kuka nádoby, plynové bomby), elektrickej  energie a vody pre LSE – 

Life Star Emergency a.s., IVTP s.r.o., Slovenskú poštu, 8-bytovú jednotku a obyvateľov 

bytových domov č.s. 196 a 197, ďalej náhrada zamestnancom za stravné poukážky a príjem 

tvorby zo sociálneho fondu. Skutočný príjem je vyšší ako v minulom roku. 

 

 

c)  iné nedaňové príjmy EK-290 

 

Schválený 

rozpočet na rok 

2021 

Upravený rozpočet na 

rok 2021 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

6 631,00 17 116,00 17 114,24  99,99 % 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov v sume 17 116,00 EUR, bol skutočný príjem vo 

výške 17 114,24 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované: 

- príjmy z refundácie výdavkov spojených s testovaním na COVID-19 spolu v sume 15 935,00 

EUR,   

- iné príjmy v sume 1 068,84 EUR, kde patria vrátené mylné platby, nespotrebované mýto, 

nespotrebované poistné. 
 

V tejto tabuľke je zarátaný aj nedaňový príjem EK-243 úroky z účtov bežného hospodárenia – 

schválený rozpočet v sume 1,00 EUR, upravený rozpočet v sume 111,00 EUR, skutočný príjem vo 

výške 110,40 EUR.  

 

 

d) prijaté granty a transfery zo ŠR (OcÚ): EK-310  
 

Z rozpočtovaných grantov a transferov v sume 218 162,63 EUR bol skutočný príjem vo výške 

218 162,63 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 
 

Obec prijala nasledovné transfery k 31.12.2021 
 

Poskytovateľ dotácie  Suma v EUR Účel 

Transfery na prenesený výkon 

štátnej správy 

  

Ministerstvo vnútra SR   195 913,00 Na prenesený výkon v školstve – 

transfery pre ZŠ 

Ministerstvo vnútra SR         175,23 Transfer na REGOB 

Ministerstvo vnútra SR           24,40 Transfer na Register adries 

Spolu:  196 112,63  

Transfery v rámci verejnej správy   

Úrad práce, soc. vecí a rodiny      8 353,20 Dotácia na stravné 

Ministerstvo vnútra SR      1 352,00 Odmeny zamestnancom ZŠ 
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Krajský úrad ŽP, Košice           52,04 Transfer na životné prostredie 

Štatistický úrad SR      2 980,74 Príspevok - sčítanie obyvateľov 

Ministerstvo vnútra SR      1 581,00 Vzdelávacie poukazy 

Ministerstvo vnútra SR      2 370,00 Na dopravu žiakov 

Ministerstvo vnútra SR         957,00 Príspevok na učebnice 

Ministerstvo vnútra SR      1 281,00 Príspevok pre 5-ročné deti MŠ 

Ministerstvo vnútra SR         960,00 Príspevok na výdavky spojené  

s pandémiou pre ZŠ 

Ministerstvo vnútra SR        500,00 Príspevok na digitálne technológie 

 

Ministerstvo vnútra SR     1 530,00 Príspevok na údržbu školy 

  

Spolu:    21 916,98   

Granty   

LUNYS s.r.o. Poprad         133,02 Grant na školské ovocie pre ZŠ 

Spolu:         133,02  

 

SPOLU 

 

 218 162,63  

 

 

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

 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Ekonomická klasifikácia Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 
Položka Podpoložka Názov         2021 

322 002 Zo štátneho 

účelového fondu 

500 000,00 0,00          0,00 

  SPOLU: 500 000,00 0,00          0,00 

 
Príjem z predaja kapitálových aktív 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov v sume 500 000,- EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, a to z dôvodu, že na rok 2021 pre našu obec nebol schválený 

príjem z enviromentálneho fondu SR na kanalizáciu v sume 500 000,- EUR. 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

EK príjmu      Rozpočet     

     schválený  

   Upravený 

    rozpočet 

  Skutočnosť k     

     31.12.2021 

453 – prevod zostatku FP  

minulých rokov 

21 000,00          0,00               0,00 

454 001 - prevod FP z rezervného 

fondu obce 

         0,00          1 724,86 1 724,86 

454 001/46 – prevod FP z fondu 

opráv 8 b.j. 

         0,00        19 850,00      19 850,00 
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454 002 – prevod FP zo sociálneho 

fondu obce 

         0,00                 0,00           100,00 

454 002/46 – prevod FP z fondu 

opráv obce 

         0,00           364,10          364,10 

513 002 25 000,00               0,00              0,00 

Spolu: 46 000,00      21 938,96     22 038,96 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií v sume 21 938,96 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 22 038,96 EUR, čo predstavuje 100,45 % plnenie.  

 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 

Rozpočtová organizácia obce je Základná škola s materskou školou, pod správu ktorej patrí aj 

školská jedáleň.  

 

Bežné príjmy: 

Rozpočet 

schválený  

Upravený 

rozpočet 

   Skutočnosť k 31.12.2021         % 

11 480,00 11 453,91         11 453,91  100,00 

 

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie tvoria hlavne: 

- poplatky a platby za stravné v sume: 6 693,15 EUR,  

- poplatky MŠ a ŠKD v sume 1 365,00 EUR,  

- poplatky z predaja výrobkov a služieb v sume: 3 262,74 EUR  

- grant od spoločnosti LUNYS s.r.o. Poprad v sume 133,02 EUR. 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov v sume 11 453,91 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 11 453,91 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

 

V roku 2021 boli použité: 

- nevyčerpané finančné prostriedky zo školského stravovania z roku 2020 – 

z úhrad stravníkov v sume 101,26 EUR, 

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

 

    Rozpočet          

    schválený 

     Upravený  

     rozpočet 

   Skutočnosť  

   k 31.12.2021 

% 

plnenia 

1 039 039,00  567 465,68       566 806,38    99,88 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov (OcÚ + ZŠ) v sume 567 465,68 EUR bolo skutočne 

čerpané  k 31.12.2021 v sume 566 806,38 EUR, čo predstavuje 99,88 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky (OcÚ + ZŠ) EK-600 

 

     Rozpočet      

    schválený 

         Upravený  

         rozpočet 

   Skutočnosť  

   k 31.12.2021 

% 

čerpania 

OcÚ  211 525,00 231 152,07 231 008,77    

ZŠ   278 404,00 322 775,90 322 259,90  

SPOLU 489 929,00 553 927,97  553 268,67   99,88 % 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov v sume 553 927,97 EUR bolo skutočne čerpaných 

k 31.12.2021 v sume 553 268,67 EUR, čo predstavuje 99,88 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu OcÚ – 01.1.1/41 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania EK-610 

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 50 130,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 

v sume 50 124,12 EUR, čo je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov 

OcÚ. 
 

Poistné a príspevok do poisťovní EK-620 

Z rozpočtovaných výdavkov 18 773,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

18 764,10 EUR, čo je 99,95 % čerpanie.  
 

Tovary a služby EK-630 

Z rozpočtovaných výdavkov 34 515,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

34 509,07 EUR, čo je 99,98 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako 

sú kancelárske potreby, cestovné náhrady, poštovné, energie, vodné, poštovné, telefón a internet, 

materiál, dopravné, školenia, licencie, reprezentačné, stravovanie, poistenie, rutinná a štandardná 

údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 
 

Bežné transfery EK-640 

Z rozpočtovaných výdavkov 5 030,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

5 026,67 EUR, čo predstavuje 99,93 % čerpanie. Patria sem členské príspevky v sume 2 316,67 

EUR, transfery jednotlivcovi – príspevok na stravné v sume 1 430,00 EUR a dotácie pre 

Spoločný školský a Spoločný stavebný úrad v sume 1 280,00 EUR.  
 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými 

výpomocami EK-650 / 0170 

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 3 416,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

3 409,07 EUR, čo predstavuje 99,80 % čerpanie. 

Ide o splácanie úrokov z bankového úveru a úveru ŠFRB. 
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2. Kapitálové výdavky  

  

      Rozpočet       

     schválený 

          Upravený  

           rozpočet 

   Skutočnosť  

   k 31.12.2021 

% 

čerpania 

0520/111   Realizácia 

ČOV + kanalizácia 

    500 000,00                   0,00        0,00  

0520/41     Realizácia 

ČOV + kanalizácia 

      25 000,00                   0,00         0,00   

0451/41  Rekonštrukcia  

a modernizácia  

autobusových zastávok 

        7 000,00            1 724,86  1 724,86      

SPOLU 532 000,00            1 724,86          1 724,86  3,43 % 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov v sume 532 000,00 EUR boli skutočne čerpané 

finančné prostriedky v sume 1 724,86 EUR na výstavbu autobusových zastávok, ktoré majú byť 

vybudované z vlastných zdrojov, avšak ešte nie sú dokončené.  

Ostatné finančné prostriedky neboli čerpané z dôvodu, že pre našu obec nebol schválený príjem 

z enviromentálneho fondu SR na kanalizáciu a taktiež nebola schválená dotácia na vybudovanie 

autobusových zastávok.   

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet 

na rok 2021  

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% čerpania 

17 110,00        11 812,85            11 812,85             69,04     

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií v sume 17 110,00 EUR bolo skutočne 

čerpané  k 31.12.2021 v sume 11 812,85 EUR, čo predstavuje  69,04 % čerpanie.  
 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  
 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií v sume 7 020,- EUR na splácanie istiny 

z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 7 020,- EUR, čo predstavuje          

100 % čerpanie.   

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií v sume 4 792,85 EUR na splácanie istiny 

z prijatého úveru v ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 4 792,85 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie.  

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - ZŠsMŠ: 

 

 Bežné výdavky  
 

Schválený rozpočet 

na rok 2021 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% čerpania 

  278 404,00 322 775,90 322 259,90                99,84 % 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 322 775,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 

v sume 322 259,90 EUR, čo predstavuje 99,84 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 567 906,80   

z toho : bežné príjmy obce  556 452,89 

             bežné príjmy RO 11 453,91 

Bežné výdavky spolu 553 268,67 

z toho : bežné výdavky  obce  231 008,77 

             bežné výdavky  RO 322 259,90 

Bežný rozpočet +14 638,13 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 1 724,86 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  1 724,86 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -1 724,86 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu +12 913,27  

Úprava bežných príjmov za rok 2021 0,00 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu po úprave +12 913,27 

Vylúčenie z prebytku -5 292,47 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu po úprave 

a vylúčení z prebytku 

 

7 620,80 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích 

prostriedkov  
22 038,96 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích 

prostriedkov 
11 812,85 

Rozdiel finančných operácií - prebytok 10 226,11 

Úprava príjmov z finančných operácií za rok 2021 -850,00 

Rozdiel finančných operácií po úprave - prebytok 9 376,11 

Hospodárenie obce – prebytok 

(prebytok bežného a kapitálového rozpočtu po úprave 

a vylúčení z prebytku, zvýšený o prebytok z finančných 

operácií) 

16 996,91 

Úprava prebytku o prostriedky z fondu prevádzky, 

údržby a opráv 
-1 284,92 

 

Hospodárenie obce - prebytok 

 

 

15 711,99 

 

Úprava príjmov z finančných operácií: 

-úprava príjmov z finančných operácií o sumu -850,00 EUR (cudzie prostriedky - fond opráv            

8-bytovej jednotky) 

 

Vylúčenie z prebytku v sume 5 292,47 EUR: 

- suma 4 624,20 EUR = nevyčerpaná dotácia na vrátenie Úradu práce, soc. vecí a rodiny 

z dôvodu nižšieho počtu odobratých jedál 
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- suma 152,27 EUR = nespotrebované stravné z úhrad stravníkov určené na nákup potravín do 

Školskej jedálne (účet 384 005), 

- suma 516,- EUR = nevyčerpaná dotácia ZŠ na dopravné 

 

Úprava prebytku o sumu -1 284,92 EUR - prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv  

 
 

RIEŠENIE HOSPODÁRENIA OBCE 
 

Prebytok rozpočtu v sume 12 913,27 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR 

a podľa osobitných predpisov v sume -5 292,47 EUR, zvýšený o zostatok z finančných operácií 

v sume 9 376,11 EUR a upravený o sumu -1 284,92 EUR – prostriedky z fondu prevádzky, 

údržby a opráv, navrhujeme použiť na :  
 

- tvorbu rezervného fondu, a to v sume: 15 711,99 EUR  

       

     V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú :  
 

a) nevyčerpané prostriedky 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 4 776,47 EUR 

(suma 152,27 EUR = nespotrebované stravné od stravníkov na nákup potravín do 

Školskej jedálne + suma 4 624,20 EUR = nevyčerpaná dotácia na vrátenie Úradu práce, 

soc. vecí a rodiny z dôvodu nižšieho počtu odobratých jedál) 
 

b)  nevyčerpané prostriedky – dotácia zo ŠR na dopravné pre žiakov ZŠ v sume 516,- EUR 

 

        V zmysle ust. § 18 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania 

a o sociálnom bývaní v z.n.p. sa z prebytku vylučujú prostriedky z fondu prevádzky, údržby 

a opráv v sume 1 284,92 EUR.  

 

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

výške 15 711,99 EUR.  

 

Rozpis stavu vlastných finančných prostriedkov k 31.12.2021 na bankových účtoch a v pokladni 

obce: 

211 – pokladňa v sume: 633,66 EUR 

221 – bankové účty v sume: 60 724,24 EUR mínus 5 292,47 EUR = 55 431,77 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 2 359,07     

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                    rozpočtový rok  

 

21 485,63      
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                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

0,00 

                - z finančných operácií - vklad 0,00 

Úbytky - použitie rezervného fondu: 

- oprava a rekonštrukcia autobusových zastávok 

v časti obce Havrania Dolina a Rakovec 

 

 

1 724,86       

             - krytie schodku rozpočtu 0,00 

             - ostatné úbytky – bankové poplatky 0,00 

KZ k 31.12.2021 22 119,84      

 

 

Peňažný fond 

Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití 

peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond peňažný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  0,00 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie peňažného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

 

- krytie schodku rozpočtu  

- ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2021 0,00 

 
 

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 85,52   

Prírastky - povinný prídel -  1,05 %                    573,22                                     

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - príspevok na stravovanie                     466,50  

               - regeneráciu PS               100,00   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12.2021 92,24 

 
 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv – OcÚ  

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 

Z.z. v z.n.p.. Použitie fondu prevádzky, údržby a opráv je v súlade s vnútorným predpisom na 

použitie fondu prevádzky, údržby a opráv č. 18/2020.  

              

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  0,00       
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Prírastky : 

- obec 0,5 % z obstarávacej ceny 8 b.j. 
      

     1 284,92 

Úbytky - použitie fondu: 

- nákup elektrického sporáka a digestora 

 

364,10 

KZ k 31.12.2021 920,82       

 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv – nájomníci bytov 

Nájomníci obecných bytov vytvárajú taktiež fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle usta-

novenia § 18 zákona č. 443/2010 Z.z. v z.n.p..  

              

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  -236,47       

Prírastky - z dohodnutého nájomného  

 
850,00      

Úbytky - použitie fondu: 

- nákup vodovodných batérií   

- nákup vodovodných batérií 

- nákup vodovodných batérií  

- nákup materiálu – kľučka + zámok 

- nákup elektrického sporáka s digestorom 

586,97 

41,79 

64,99     

99,46 

18,83 

361,90 

KZ k 31.12.2021 26,56       

 

 

Fond rozvoja bývania  

Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p.. 

Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov 

zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj 

bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú 

zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového 

fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo. 

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, 

najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce, 

rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepľovanie, ale aj na výstavbu 

alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..  

              

Fond rozvoja bývania Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 0,00       

Prírastky - príjem z predaja: 

- bytov 

- nebytových priestorov 

- domov alebo ich častí 

- pozemkov zastavaných domom, ako aj  

  z priľahlých pozemkov 

      

Úbytky - použitie fondu na: 

- novú výstavbu bytov 

- rekonštrukciu bytov 

- rekonštrukciu tepelných zdrojov 

- zatepľovanie 

- výstavbu a obnovu chodníkov 

- výstavbu a obnovu vodovodu 

       

KZ k 31.12.2021 0,00       
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  
 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 1 829 048,24 1 686 079,39 

Neobežný majetok spolu 1 637 506,55 1 502 921,37 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 1 551 146,17 1 416 560,99 
Dlhodobý finančný majetok 86 360,38 86 360,38 

Obežný majetok spolu 189 932,32 182 347,15 
z toho :   
Zásoby 778,89 1 172,19 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 129 406,66 119 258,66 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  191,19 558,40 
Finančné účty  59 555,58 61 357,90 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 609,37 810,87 

 

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 1 829 048,24 1 686 079,39 

Vlastné imanie  611 642,45 600 549,17 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  611 642,45 600 549,17 

Záväzky 152 107,51 142 790,71 
z toho :   
Rezervy  1 632,00 1 632,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 8 908,02 5 140,20 
Dlhodobé záväzky 75 507,19 70 648,46 
Krátkodobé záväzky 12 440,30 18 770,05 
Bankové úvery a výpomoci 53 620,00 46 600,00 

Časové rozlíšenie 1 065 298,28 942 739,51 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
 

Stav záväzkov k 31.12.2021    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2021 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 6 164,34 5 924,34 240,00 

- zamestnancom 6 940,20 6 940,20 0,00 

- poisťovniam  4 427,86 4 427,86 0,00 

- daňovému úradu 1 237,65 1 237,65 0,00 

- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 0,00 
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- bankám 46 600,00 46 600,00 0,00 

- štátnym fondom 70 556,22 70 556,22 0,00 

- iné záväzky 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky 5 140,20 5 140,20 0,00 

- záväzky zo sociálneho fondu 92,24 92,24 0,00 

- rezervy 1 632,00 1 632,00 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2021       142 790,71 142 550,71                 240,00 

 

Ostatné záväzky v sume 5 140,20 EUR pozostávajú: 

- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon v oblasti školstva, a to 

suma 4 624,20 EUR = nevyčerpaná dotácia na vrátenie Úradu práce, soc. vecí a rodiny 

z dôvodu nižšieho počtu odobratých jedál a suma 516,- EUR – nevyčerpaná dotácia na 

dopravné pre žiakov ZŠ 
 

 

Stav úverov k 31.12.2021 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnuté

ho úveru 

Ročná 

splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná 

splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 

Splat-

nosti 

 

ŠFRB výstavba 8 b.j. 135 796,32 4 792,85 2 893,27 70 556,22 2032 

Prima banka Rekonštrukcia 

MK H. Dolina 

 

70 000,00 

 

7 020,00 

 

515,80 

 

46 600,00 

 

2028 

 

Obec uzatvorila v roku 2002 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý 

s dobou splatnosti do r. 2032, splátky istiny a úrokov sú mesačné, výška mesačnej splátky 640,51 

EUR, zostatok úveru 70 556,22 EUR.  

Ďalšia zmluva o úvere bola uzatvorená v roku 2018 s Prima bankou Slovensko a.s. na 

rekonštrukciu Miestnej komunikácie Mlynky - Havrania Dolina, výška mesačnej splátky 585,- 

EUR, zostatok úveru 46 600,- EUR. 

 

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  542 016,17 

- skutočné bežné príjmy RO   8 422,03 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 550 438,20 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:   

- zostatok istiny z bankových úverov 46 600,00 

- 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 70 556,22 
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- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

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

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 117 156,22 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 70 556,22 

- 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 70 556,22 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 46 600,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

46 600,00 550 438,20 8,47 % 

 

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  542 016,17 

- skutočné bežné príjmy RO   8 422,03 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 550 438,20 

Bežné príjmy obce a RO znížené o dotácie za rok 2020:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy - ZŠ 218 140,27 

- dotácie v rámci verejnej správy  - obec 18 161,68 

- dotácie z MF SR...  

- príjmy z náhradnej výsadby drevín  

- účelovo určené peňažné dary   

- dotácie zo zahraničia  

- dotácie z Eurofondov   

- granty - ZŠ 3,94 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020 236 305,89 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020* 314 132,31 

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

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821 005 z bankových úverov dlhodobých 7 020,00 

- 821 007 z ostatných úverov 4 792,85 

- 651 002 splácanie bankových úrokov 515,80 

- 651 003 splácanie bankových úrokov z ostatných úverov 2 893,27 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 15 221,92 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

15 221,92 314 132,31 4,85 % 

 

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

 

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Príspevkové organizácie obec zriadené nemá.  
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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 právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na 

podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Obecný športový klub 0,00 0,00 0,00 

Eurobus a.s. 398,28 398,28 0,00 

Spoločný školský úrad 140,00 140,00 0,00 

Spoločný stavebný úrad 1 140,00 1 140,00 0,00 

Zariadenia pre seniorov 482,52 482,52 0,00 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie. 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec má založenú obchodnú spoločnosť Obecné služby s.r.o Mlynky, v ktorej má obec 100% 

účasť. Uvedená spoločnosť už nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť, je podaný na 

obchodný register návrh na výmaz tejto spoločnosti, k 31.12.2021 nebolo o výmaze spoločnosti 

rozhodnuté.  

Obec Mlynky eviduje pohľadávku voči Obecným službám s.r.o. Mlynky k 31.12.2021 mimo 

vkladu do základného imania (6.638,89 EUR) v sume: 2 084,55 EUR (evidovaná ako krátkodobá 

pôžička).  

Spoločnosť Obecné služby s.r.o. Mlynky neeviduje k 31.12.2021 pohľadávky voči obci 

z obchodného styku.   

 

Obec podniká od 1.2.2021 -  má vydané osvedčenie na vykonávanie živnosti – kúpa tovaru na 

účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom 

živnosti (veľkoobchod). Vykonáva nákup a následný predaj propán-butánového plynu 

v tlakových nádobách hlavne obyvateľom obce.  

 

Rok 2021 bol zakončený rovnakou výškou výnosov a nákladov v sume 1 637,40 EUR.  

Výnosy a náklady na túto činnosť sa sledujú na samostatných analytických účtoch. 

 

 

 

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 
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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 

 

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

ZŠ s MŠ – prostriedky 

zriaďovateľa 

95 000,00 95 000,00 0,00 

 

- 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 - 

ZŠ na originálne  

kompetencie 

 

198 295,00 

 

198 295,00 

 

0,00 

ZŠ na dopravu žiakov 2 370,00 1 854,00 516,00 

ZŠ - vzdelávacie poukazy                  1 581,00 1 581,00 0,00 

MŠ  pre 5-ročné deti 1 281,00 1 281,00 0,00 

ZŠ -  na učebnice 957,00 957,00 0,00 

ZŠ -  škola v prírode                        0,00                         0,00                       0,00 

ZŠ–príspevok na špecifiká 

(Covid-19) 

                    960,00                960,00 0,00 

ZŠ – digitálne technológie 500,00 500,00 0,00 

ZŠ – projekt „Múdre 

hranie2“ 

 

500,00 

 

500,00 

 

0,00 

ZŠ –projekt „Čítame radi“                     600,00 

    (zostatok r.2020) 

600,00 0,00 

ZŠ s MŠ – stravovanie 

žiakov (z ÚPSVaR) 

                    

8 353,20                     

 

                 3 729,00 

                     

                    4 624,20 

ZŠ s MŠ – stravovanie 

žiakov (od FO-stravníkov) 

 

                6 693,15      

 

                 6 540,88 

 

                       152,27 

SPOLU 221 490,35 216 797,88                    5 292,47 

 

Finančné prostriedky: 

- časť nevyčerpanej dotácie na dopravu žiakov v sume 516,- EUR bude vrátená ZŠ v roku 

2022  

- časť finančných prostriedkov z úhrad stravníkov, ktoré neboli použité na nákup potravín 

v Školskej jedálni v sume 152,27 EUR bude v roku 2022 vrátená ZŠ, 

- časť dotácie od ÚPSVaR na stravovanie žiakov v sume 4 624,20 EUR bude vrátená ako 

nevyčerpaná v roku 2022 na účet ÚPSVaR.  
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 
 

- prostriedky zriaďovateľa  
 

Príspevková organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Nemá    

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 
 

Príspevková organizácia 
Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Nemá    

    

    

 

- prostriedky vlastné 
 

Príspevková organizácia 
 

Vlastné finančné 

prostriedky 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Nemá    

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 
 

Právnická osoba 
Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma vrátených 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Obecné služby s.r.o. 2 084,55 0,00 2 084,55 

    

    

 

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 - 

MV SR Register adries 24,40 24,40 0,00 

MV SR REGOB 175,23 175,23 0,00 

Krajský úrad ŽP Životné prostredie                     52,04                52,04         0,00 

KŠÚ Košice Školstvo základné 207 044,00 206 528,00 516,00 

ÚPSVaR Stravné 8 353,20 3 729,00 4 624,20 

Štatistický úrad 

SR 

Sčítanie obyvateľov, domov 

a bytov – domy a byty 

2 205,78    

(zostatok r. 2020) 

2 205,78 0,00 

Štatistický úrad 

SR 

Sčítanie obyvateľov, domov 

a bytov – obyvatelia  

2 980,74 2 980,74 0,00 

MV SR Refundácia – testovanie 

COVID-19 

15 935,00 15 935,00 0,00 

MV SR Refundácia – povodeň r. 

2019 

3 593,86 

(zostatok r. 2020) 

3 593,86 

 (použité 2019)  

0,00 
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnym fondom. 

 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutéh

o úveru 

Ročná 

splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná 

splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok 

úveru 

(istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 

splatnosti 

 

ŠFRB výstavba 8 b.j. 135 796,32 4 792,85 2 893,27 70 556,22 2032 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 

 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Nemá    

    

 

 e)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
    

    

 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Obec nemá programový rozpočet 

 

 

13. Návrh uznesenia: 
 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

  

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 15 711,99 EUR. 
 

 

 


