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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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako nulový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.12.2020 uznesením č. 6F/2020.
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
- prvá zmena schválená dňa 30.12.2021 uznesením č. 7B/2021
Rozpočet obce k 31.12.2021

54 273,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
58 665,67

54 273,00
0,00
0,00
54 273,00

58 309,67
0,00
356,00
58 665,67

54 273,00
0,00
0,00
0,00

55 166,67
3 499,00
0,00
0,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Prebytok/schodok Rozpočtu obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021
58 665,67

Skutočnosť k 31.12.2021
58 664,27

% plnenia
99,99%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 58 665,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
58 664,27 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2021
58 309,67

Skutočnosť k 31.12.2021
58 308,27

% plnenia
99,99%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 58 309,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
58 308,27 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2021
53 601,03

Skutočnosť k 31.12.2021
53 599,63

% plnenia
99,99 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 42 863,66 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 42 863,66 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 6 686,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6 684,60 EUR, čo je
99,98 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 299,36 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 2 371,50 EUR a daň z bytov 13,74 Eur.
Daň za psa.
Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 200,00 EUR, čo je 100
% plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Z rozpočtovaných 3 851,37 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 851,37 EUR,
čo je 100 % plnenie.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
1 016,12

Skutočnosť k 31.12.2021
1 016,12

% plnenia
100%

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo je 0 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0 EUR, príjem z prenajatých
pozemkov v sume 0 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 0,00
EUR.
Administratívne poplatky, iné poplatky a platby, príjmy z dobropisov
Administratívne poplatky - správne poplatky:

4

Z rozpočtovaných 1 016,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 016,12 EUR, čo je
100 % plnenie.
c) Tuzemské bežné granty a transfery:
Rozpočet na rok 2021
3 692,52

Skutočnosť k 31.12.2021
3 692,52

% plnenia
100 %

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 3 692,52 EUR bol skutočný príjem vo výške 3 69252
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo dopravy, výstavby
regionálneho rozvoja SR
Okresný úrad Žilina odbor ŽP

Suma v EUR
7,26
16,47

Ministerstvo vnútra SR

55,44

Ministerstvo vnútra SR
18,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Štatistický úrad SR

1 397,94
2 197,41

Účel
Na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy
Na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy
Na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy REGOB
Na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy na register
adries
Zabezpečenie potrieb
a akcieschopnosti DHZO
Na úhradu nákladov SODB 2021

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
0,00

Skutočnosť k 31.12.2021
0,00

% plnenia
0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2021
356,00

Skutočnosť k 31.12.2021
356,00

% plnenia
100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 356,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
356,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Ide o prevod prostriedkov z minulých rokov:
nevyčerpaná dotácia SODB.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021
58 665,67

Skutočnosť k 31.12.2021
51 209,80

% čerpania
87,29 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 58 665,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 51 209,80 EUR, čo predstavuje 87,29 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2021
55 166,67

Skutočnosť k 31.12.2021
47 710,80

% čerpania
86,48 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 55 166,67 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 47 710,80 EUR, čo predstavuje 86,48 % čerpanie.

k 31.12.2021

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 10 151,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 10 150,31 EUR,
čo je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 5 771,82 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 696,77 EUR, čo
je 98,70 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 38 621,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 31 242,39 EUR,
čo je 80,89 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, tovary a služby, odmeny mimopracovný pomer.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 622,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 621,33 EUR, čo
predstavuje 99,89 % čerpanie (stavebný úrad, členské príspevky ZMOS, ZMOT a RVC).
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2021
3 499,00

Skutočnosť k 31.12.2021
3 499,00

% čerpania
100 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 499,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 3 499,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie (nákup kosačky).
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2021
0,00

Skutočnosť k 31.12.2021
0,00

% čerpania
0

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.20201v EUR

58 308,27
Bežné výdavky spolu
47 710,80
Prebytok/Schodok Bežného rozpočtu
10 597,47
Kapitálové príjmy spolu
0,00
Kapitálové výdavky spolu
3 499,00
Prebytok/schodok Kapitálového rozpočtu
-3 499,00
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
7 098,47
Vylúčenie z prebytku
0,00
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
7098,47
Príjmy z finančných operácií
356,00
Výdavky z finančných operácií
0,00
Rozdiel finančných operácií
356,00
PRÍJMY SPOLU
58 664,27
VÝDAVKY SPOLU
51 209,80
Hospodárenie obce
7 454,47
Vylúčenie z prebytku
1 324,28
Upravené hospodárenie obce
6 130,19
Prebytok rozpočtu v sume 7 454,47 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.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Zz. 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)
z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu, ak obec nemá zriadený
samostatný bankový účet vo výške 488,88 Eur a nevyčerpané prostriedky z dotácie SODB 2021
vo výške 835,40 Eur.
Bežné príjmy spolu

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021
vo výške 6 130,19 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
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu

Suma v EUR
6 748,47
6 846,39
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0,00
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

13 594,86

Podľa návrhu tvorby rezervného fondu za rok 2021 bude jeho stav po schválení
záverečného účtu 19 725,05 Eur.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon o sociálnom fonde.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel -1,05 %
Úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
382,89
105,99
0,00
488,88

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

Majetok spolu

140 504,63

143 137,30

Neobežný majetok spolu

123 942,52

120 133,52

-

-

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

85 866,93

82 057,93

Dlhodobý finančný majetok

38 075,59

38 075,59

Obežný majetok spolu

16 153,06

22 637,53

z toho :

-

-

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

2 202,20

1 588,20

13 950,86

21 049,33

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

409,05

366,25

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

140 504,63

141 137,30

Vlastné imanie

135 302,56

137 118,38

-

-

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

135 302,56

137 118,38

3 385,67

4 386,12

-

-

Rezervy

600,00

600,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

356,00

835,40

Dlhodobé záväzky

382,89

488,88

2 046,78

2 461,84

0,00

0,00

1 816,40

1 632,80

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu

872,44
826,21
763,19

EUR
EUR
EUR

8. 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 právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) rozpočtom iných obcí
c) ostatným organizáciám
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.
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a)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

Ministerstvo
dopravy,
výstavby
regionálneho
rozvoja SR
Okresný
úrad Žilina
odbor ŽP
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Štatistický
úrad SR

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy
- bežné
Na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy
- bežné
Na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy REGOB
- bežné
Na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy register adries
- bežné
Na úhradu nákladov na SODB

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)
-5-

7,26

7,26

0,00

16,47

16,47

0,00

55,44

55,44

0,00

18,00

18,00

0,00

2 553,41

1 718,01

835,40

b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Poskytovateľ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-1-

-5-

Sučany spoločný stavebný úrad
bežné výdavky
c)

479,88

479,88

0

Finančné usporiadanie voči ostatným organizáciám/

Poskytovateľ

-1-

DPO SR

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Zabezpečenie potrieb
a akcieschopnosti DHZO

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

1 400,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

1 397,94

2,06

11. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemala v r. 2021 zriadené žiadne príspevkové organizácie.

12. Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec neprijala v r. 2021 žiadne záruky a ručenia za iné subjekty.
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13. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemala v r. 2021 podnikateľskú činnosť.

14. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec Záborie schválila neuplatňovať programovú štruktúru rozpočtu v súlade Z.z.426/2013
zo dňa 29.novemmbra 2013, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 583/200 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov uznesením č. 10/2013 zo dňa 17.12.2013.

Vypracovala: Bellová Miroslava

Predkladá: Záborský Ján

V Záborí dňa 26.05.2022
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