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Záverečný účet obce  
a rozpočtové hospodárenie 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. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2020 uznesením č. 5/2020. 
Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 31.3.2021 RO č. 1 v právomoci starostu 
- druhá zmena schválená dňa 30.6.2021 RO č. 2 v právomoci starostu + § 14 
- tretia zmena  schválená dňa 30.9.2021 RO č. 3 v právomoci starostu + § 14 
- štvrtá zmena schválená dňa 22.12.2021 uznesením č. 6/2021. 

 
Rozpočet obce k 31.12.2021 

 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 93 457 150 759 
z toho :   
Bežné príjmy 80 607 89 999 
Kapitálové príjmy 0 16 088 
Finančné príjmy 12 850 44 672 
Výdavky celkom 93 457 150 759 
z toho :   
Bežné výdavky 77 915 83 533 
Kapitálové výdavky 15 542 55 369 
Finančné výdavky 0 11 500 
Rozpočet  obce 0 +357 

 
 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

Rozpočet na rok 2021 
 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

150 759  150 557,21 100 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 150 759,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
150 557,21 EUR, čo predstavuje  100  % plnenie.  
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1. Bežné príjmy 
 

Rozpočet na rok 2021 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

89 999 89 797,21 100 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 89 999,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  
89 797,21  EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  

 
Rozpočet na rok 2021 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

71 176                     70 812,37                        99,49 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 56 394,- EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2021  poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 56 416,61 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 100 %. 
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 11 332,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 11 133,47 EUR, čo je  
100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 592,53 EUR, dane zo stavieb boli v sume      
3 540,94 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  10 066,64 EUR, za nedoplatky 
z minulých rokov 1 152,13 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z 
nehnuteľností v sume 85,30  EUR. 
 
Daň za psa z rozpočtovaných 100,-EUR bol skutočný príjem 116,-EUR. Obec neeviduje 
k 31.12.2021 pohľadávky na dani za psa. 
Daň za užívanie verejného priestranstva 0 
Daň za nevýherné hracie prístroje  0 
Poplatok za ubytovanie z rozpočtovaných 350,-EUR bol skutočný príjem 52,- EUR. 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 3 000,-EUR bol 
skutočný príjem 3 094,29 EUR. Obec eviduje k 31.12.2021 pohľadávky na dani za odpad vo 
výške 39,- EUR. 
 

b) nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2021 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

3 587                  3 720                          103,70 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 287,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 296,70 EUR, čo je 
103,37 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, budov, 
priestorov a objektov v sume  296,70 EUR. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.  
Z rozpočtovaných 1 100,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 215,10 EUR, čo je 
118,50 % plnenie. Príjem za správne poplatky bol  490,50 EUR a za predaj výrobkov, tovarov 
a služieb v sume  724,60 EUR. 
 

c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2021 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

 2 345  2 353,12 100 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov vo výške 2 345,- EUR, bol skutočný príjem vo 
výške 2 353,12   EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  
Iné nedaňové príjmy tvoria príjmy  z dividend vo výške  2 208,20 EUR, príjmy z dobropisov vo 
výške 136,14 EUR  a iné príjmy vo výške 8,78 EUR. 
 
Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 15 091,- EUR bol skutočný príjem vo výške 15 119,92  
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
PSK - grant 1 000,00 PSK 
MV  SR Bratislava 1 400,00 DHZ 
MV SR Bratislava 103,45 Decentralizačná dotácia 
Štatistický úrad SR 2 257,60 Sčítanie domov a bytov 
ÚPSVaR 3 342,95 § 54 
ÚPSVaR 7 015,92 § 51a 

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

 

2. Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2021 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

16 088 16 088 100 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 16 088,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  
16 088,- EUR na stavebné úpravy budovy Starej školy vo výške 11 088,- EUR a úpravy z fondu  
na Program obnovy dediny vo výške 5 000,- EUR.  
 
Príjem z predaja kapitálových aktív: 
Z rozpočtovaných 0. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0 EUR, čo je 0 % plnenie.  
Príjem z predaja budov bol vo výške   0 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0 EUR. 
 
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Z rozpočtovaných 0,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % 
plnenie. 
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3. Príjmové finančné operácie:  
 
 Rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 
Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

44 672 44 672 100 
 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 44 672,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  
44 672,-  EUR, čo predstavuje  100  % plnenie.  
 
Príjmové finančné operácie tvoria: 
Čerpanie dotácie z minulých rokov na rekonštrukciu mosta  a oporného múru vo výške 8 000,- 
EUR. 
Čerpanie dotácie z minulých rokov na sčítanie výške 472,- EUR. 
Čerpanie rezervného fondu vo výške 16 200,- EUR 
Municipálny úver vo výške 20 000,- EUR. 
 
V roku 2021 bol prijatý municipálny úver vo výške 20 000,- EUR. 
 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2021 zo dňa 17.06.2021 bolo schválené použitie 
rezervného fondu v sume 16 200,- EUR na rekonštrukciu a modernizáciu bývalej ZŠ. 
V skutočnosti bolo plnenie v sume 16 200,- EUR.  
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 
 

Rozpočet na rok 2021 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

150 402 149 405,04 99 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 150 402,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 149 405,04 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  
  

Rozpočet na rok 2021 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

83 533 82 675,79 99 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 83 533,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 
82 675,79 EUR, čo predstavuje  99 % čerpanie.  
 
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných  38 018,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 38 630,65 EUR. 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  12 883,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume  13 515,07 EUR.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 29 479,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 27 468,14 EUR. 
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako s cestovné náhrady, energie, materiál, 
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby. 
Bežné transfery 
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Z rozpočtovaných 2 860,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 766,28 EUR. 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných 293,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 295,65 EUR.  
 
 
2) Kapitálové výdavky : 

Rozpočet na rok 2021 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

55 369,- 55 229,25 100 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 55 369,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 55 229,25 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Rekonštrukcia a modernizácia mosta a oporného múru 
Z rozpočtovaných  10 392,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 10 256,46 EUR, 
čo predstavuje 99 % čerpanie.  
b) Spevnenie prístupu a zelene pri KSB 
Z rozpočtovaných 5 350,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5 348,07 EUR, čo 
predstavuje 100  % čerpanie.  
c) Rekonštrukcia a modernizácia bývalej ZŠ 
Z rozpočtovaných 39 427,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 39 426,72 EUR, 
čo predstavuje 100 % čerpanie. 
d) realizácia nových stavieb – vodovod 
Z rozpočtovaných 200,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 198,- EUR, čo 
predstavuje 99 % čerpanie. 
 

 
3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2021  
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

11 500 11 500                     100 
 
Z rozpočtovaných 11 500,- EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie 
k 31.12.2021 v sume 11 500,- EUR, čo predstavuje 100 %. 
 
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 89 797,21 
Bežné výdavky spolu 82 675,79 
Bežný rozpočet +  7 121,42 
Kapitálové  príjmy spolu 16 088,00 
Kapitálové  výdavky spolu 55 229,25 
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Kapitálový rozpočet                                            - 39 141,25 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                                           - 32 019,83 
Vylúčenie z prebytku /nevyčerpaná dotácia/                                           -1 152,17 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                                           - 33 172,00 
Príjmy z finančných operácií 44 672,00 
Výdavky z finančných operácií 11 500,00 
Rozdiel finančných operácií + 33 172,00 
PRÍJMY SPOLU   150 557,21
VÝDAVKY SPOLU 149 405,04
Hospodárenie obce  +1 152,17
Vylúčenie z prebytku -1 152,17
Upravené hospodárenie obce 0,00

 
 

Obec pre účely zistenia výsledku hospodárenia vyčíslila osobitne bežný rozpočet a kapitálový 
rozpočet. Pre výpočet schodku alebo prebytku rozpočtu sa nepoužili /vylúčili/ finančné operácie 
a rovnako aj nevyčerpané účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu.   
Prebytok bežného rozpočtu predstavuje +7 121,42  EUR. Schodok kapitálového rozpočtu 
predstavuje  - 39 141,25 EUR. Z toho vyplýva, že obec dosiahla schodok bežného 
a kapitálového rozpočtu  vo výške – 32 019,83 EUR, pričom finančné operácie 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 nie 
sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.  
 
     Obec použila kapitálovú dotáciu určenú na stavebné úpravy budovy starej školy vo výške 
11 088,-€ na čiastočne splatenie municipálneho úveru. Dotácia mala byť vylúčená z prebytku 
z dôvodu nevyčerpania na určený účel v roku 2021, ale v takom prípade by bolo upravené 
hospodárenie obce v mínuse.  
     
     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 
písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  
 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 
predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume  1 152,17 EUR, a to na stavebné úpravy 
starej školy /dotácia je na sumu 11 088,-€/. 
 
 
 
 

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..   
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Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2021 16 217,79 
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

 

                - iné prírastky  
                - z finančných operácií  
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č. 3/2021     zo dňa 17.06.2021 
obstaranie Stavebné úpravy ZŠ       

 
16 200,- 

               - krytie schodku rozpočtu  
               - ostatné úbytky  17,79 
KZ k 31.12.2021 0,00 

 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2021 137,54 
Prírastky - povinný prídel -        %                    362,12 
               - povinný prídel -        %                        
               - ostatné prírastky  
Úbytky   - stravovanie                     270,50 
               - regeneráciu PS, dopravu                
               - dopravné                            
               - ostatné úbytky                                               67,00 
KZ k 31.12.2021 162,16 

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

Názov   ZS  k  31.12.2021 v EUR KZ  k  1.1.2021 v EUR 

Majetok spolu 915 266,72 922 084,43 

Neobežný majetok spolu 913 365,94 894 784,69 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 913 365,94 894 784,69 

Dlhodobý finančný majetok 0 0 

Obežný majetok spolu 1 463,71  26 917,23 

z toho :   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 
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Krátkodobé pohľadávky  124,30 1 604,12 

Finančné účty  1 339,41 25 313,11 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  437,07 382,51 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  31.12.2021 v EUR KZ  k  1.1.2021 EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 915 266,72 922 084,43 

Vlastné imanie  171 666,14 172 871,52 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  171 666,14 172 871,52 

Záväzky 28 605,65 16 204,98 

z toho :   

Rezervy  700 600 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 11 088 8 322 

Dlhodobé záväzky 162,16 137,54 

Krátkodobé záväzky 5 114,49 4 104,44 

Bankové úvery a výpomoci 11 541 3 041 

Časové rozlíšenie 714 994,93 733 007,93 

 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
 
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám /úver/                                                     8 500,00  EUR 
- voči dodávateľom                                                       1 518,53  EUR 
- voči štátnemu rozpočtu /návratná fin.výpomoc/        3 041,00  EUR 
- voči štátnemu rozpočtu /dotácie/                              11 088,00  EUR 
- voči zamestnancom                                                    2 052,37  EUR 
- voči poisťovniam                                                       1 258,23  EUR 
- voči daňovému úradu                                                    285,36  EUR 
- rezervy na audit                                                             700,00  EUR 
- ostatné, SF                                                                     162,16  EUR 
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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 
z toho::  

91 434,04 

- skutočné bežné príjmy obce  91 434,04 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho: 11 541,00 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 3 041,00 
- zostatok istiny z municipálneho úveru 8 500,00 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 11 541,00 
 
Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 
§ 17 ods.6 písm. a) 

 
11 541 91 434,04 12,62 % 

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

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 
z toho:  

91 434,04 

- skutočné bežné príjmy obce  91 434,04 
Bežné príjmy obce upravené o účelovo určené:  

- dotácie zo ŠR 17 007,76 
- účelovo určené peňažné dary  4 200,00 

Spolu bežné príjmy obce  účelovo určené k 31.12.2020 21 207,76 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020 70 226,28 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821005 11 500,00 
- 651002 83,09 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021 11 583,09 
 

Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2021 

Skutočné upravené bežné príjmy 
k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. b) 

11 500 70 226,28 16,37 % 
 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
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a) 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 - 
PSK Grant  1 000,00 1 000,00 0 

MV SR Decentralizačná dotácia 103,45 103,45 0 

Štat.úrad SR SODB 2 257,60 2 257,60 0 

MV SR Granty DHZ 1 400,00 1 400,00 0 

MF SR § 54 3 342,95 3 342,95 0 

UPSVaR TP § 51 a 7 015,92 7 015,92 0 

 Úprava starej školy 11 088,00 0 11 088,00 

MF SR Rekonštrukcia mosta a opor. múru 5 000,00 5000,00 0 

 
 
 
8. Návrh uznesenia: 
 
Vyvesený dňa: 
Schválený dňa:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Stebnícka Huta a celoročné hospodárenie 
bez výhrad. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vypracoval:        Mgr. Gabriel Šiba                                  Predkladá:       Mgr. Gabriel Šiba 
 
 
 
 
V Stebníckej Hute,  dňa 13.5.2022 
 
 
 
 
 
 


