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Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom vo Veľkých Bierovciach, dňa16.06.2022  
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Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 20.06.2022 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 20.6.2022 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 20.06.2022 
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Záverečný účet Obce Veľké Bierovce  za rok 2021 
 

 

1. Rozpočet obce na rok 2021 

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

Obec v roku 2021 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 prebytkový. 

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový,  kapitálový   rozpočet ako  prebytkový 

a finančné operácie ako prebytkové. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 03.12.2020 uznesením č. 62/2020 

Rozpočet v  roku 2021 bol zmenený trikrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 22.04.2021 uznesením č. 19/2021 

- druhá zmena schválená dňa 31.08.2021 uznesením č. 47/2021 

- tretia zmena  schválená dňa 16.12.2021 uznesením č. 92/2021 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021 v EUR 

 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 366 420,00 1 201 294,00 

z toho :   

Bežné príjmy 356 420,00 394 225,00 

Kapitálové príjmy 0,00 736 929,00 

Finančné príjmy 10 000,00 70 140,00 

   

Výdavky celkom 365 850,00 463 795,00 

z toho :   

Bežné výdavky 341 350,00 400 495,00 

Kapitálové výdavky 0,00 62 600,00 

Finančné výdavky 24 500,00 700,00 

Rozpočet obce +570,00 +737 499,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v EUR  

 
Rozpočet na rok 2021  

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 201 294,00 553 577,83 46 

 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

394 225,00 401 678,89 102 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 265.290,- EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané prostriedky zo ŠR  v sume 265.219,87 EUR, čo  predstavuje  plnenie  

na 100 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 71.500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 71.820,87 EUR, 

čo je 100% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 26.785,89 EUR, dane zo stavieb 

boli v sume 45.034,98 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  71.130,06 EUR, za 

nedoplatky z minulých rokov 690,81 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume 386,75 EUR. Obec tieto pohľadávky vymáhala formou upomienok, 

nakoľko jednotlivé pohľadávky nespĺňajú zákonný limit na vymáhanie exekúciou. 

c) Daň za psa  476,- EUR 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 162,- EUR 

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 22.489,57 EUR. 

Z rozpočtovaných 21.520,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 22.489,57 EUR, 

čo je 104 % plnenie. 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2021  

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

12 715,00 17 432,12 137 

 

a) Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 4.815,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4.599,73  EUR, čo 

je 96 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 1.816,13  EUR, poplatky za 

hrobové miesta v sume 132,80 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 

v sume 2.650,80 EUR. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 7.900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 12.832,39  EUR, 

čo je 162 % plnenie.  

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, ktoré sú v sume 1.704,00 EUR, 

príjmy za stravné ŠJ v sume 5.489,23 EUR, príjmy na MŠ príspevok od rodičov v sume 

3.269,83 EUR a nerozpočtované príjmy z vratiek a preplatkov za energie minulých období 

v sume 1.142,03 EUR, príjem za zriadenie vecného bremena v sume 500,00 EUR. 
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2021  

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

22 720,00 24 078,46 106 

 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. OÚ – odbor ŽP 70,16 Prenesený výkon 

2. OÚ - odbor CDaPK 30,93 Prenesený výkon 

3. OÚ – stavebný poriadok 927,79 Prenesený výkon 

4. MV SR  236,28 REGOB 

5. MV SR 24,40 Register adries 

6. UPSVaR 2 090,80 MŠ - na stravu detí 

7. Okresný úrad-odbor školstva 2 802,00 MŠ - na výchovu a vzdelávanie 

8. Okresný úrad-odbor školstva 500,00 MŠ - Múdre hranie 

9. Okresný úrad-odbor školstva 415,00 MŠ – OOPP (COVID 19) 

10. Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1 400,00 Dotácia na šport 

11. Štatistický úrad SR 3 176,10 Sčítanie obyvateľov 

12. MV SR 12 305,00 COVID 19 

13. Obec Opatovce 100,00 Posteľná bielizeň pre MŠ V.Bierovce 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané, použité v súlade s ich účelom a riadne zúčtované 

voči príslušným orgánom. 

 

4) Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

736 929,00 1 169,00 0 

       

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 

Z rozpočtovaných 736 929,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 169,00 EUR, 

čo predstavuje 0 % plnenie.  

 

Plánovaný príjem z vysporiadania pozemkov vo vlastníctve obce a v užívaní občanov 

osobitným zreteľom v lokalite „Nová cesta“ bol v sume 1.169,00 EUR. Skutočný príjem bol 

k 31.12.2021 v sume 1.169,00 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. Tým bolo toto 

vysporiadanie v tejto časti úplne dokončené. 

 

Medzi záujmovým územím OHRADY I. a potokom  je v súlade s ÚPO naplánovaná 

cyklotrasa spájajúca obce Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce a cez Opatovce aj mesto 

Trenčín s napojením na Vážsku cyklomagistrálu. Ďalej ide o prepojenie priemyselných 

parkov niekoľkých obcí, prípadne inej občianskej vybavenosti. S ohľadom na rozsiahlosť 

tohto projektu bolo nevyhnutné upraviť – vysporiadať alebo inak ošetriť trasu tak, aby mohlo 

byť v súlade s platnou legislatívou vydané stavebné povolenie na úsekoch cyklotrasy tam, kde 

je to potrebné. Pre úpravu úseku vytýčenia cyklotrasy OHRADY I. bolo potrebné vykonať 

zmeny na katastri, čomu predchádzalo vypracovanie a overenie geometreckého plánu. Z tohto 

dôvodu – katastrálne zmeny -  nebolo možné realizovať VOS (verejnú obchodnú súťaž) za 
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účelom predaja pozemkov OHRADY I. a preto nedošlo k plneniu z plánovaného kapitálového 

príjmu vo výške 735.760,00 EUR. K zmene a zápisu došlo až 20.05.2022 a predaj sa bude 

realizovať podľa platných uznesení. 

  

b) Granty a transfery 

V roku 2021 obec nezískala žiadne kapitálové granty ani transfery. 

 

 

5) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2021  

po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

 

70 140,00 150 729,94 215 

 

Príjem z prevodu finančných prostriedkov: 

Z rozpočtovaných  70 140,00 EUR bol skutočný príjem v sume 150 729,94 EUR, čo 

predstavuje 215 % plnenie. 

 

Rozdiel v plnení predstavuje použitie finančných prostriedkov z roku 2020 na náhradnú 

výsadbu, ktoré neboli rozpočtované v príjmových finančných operáciách v roku 2021. 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 35/2021 zo dňa 10.06.2021 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 21.472,43 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 21.472,43 EUR, 

čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

 

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 
Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie.  

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 v EUR  
 

Rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

463 795,00 462 934,91 100 

 

Z rozpočtovaných výdavkov 463.795,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 

462.934,91 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých výdavkových rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou č. 1 

Záverečného účtu.  

 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

400 495,00 399 721,97 100 
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v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výkonné a zákonodarné orgány 168 962,00 168 678,24 100 

Finančné a rozpočtové záležitosti 1 064,00 1 027,67 97 

Rámcové plánovacie a štatistické služby 5 345,00 5 320,10 100 

Ochrana pred požiarmi 2 201,00 2 190,50 100 

Cestná doprava 31,00 30,93 100 

Nakladanie s odpadmi 23 305,00 23 299,27 100 

Rozvoj obcí 29 296,00 29 256,27 100 

Verejné osvetlenie 6 134,00  6 133,82 100 

Ochrana, podpora a rozvoj verej.zdravia 9 179,00 9 114,00 99 

Rekreačné a športové služby 6 253,00 6 242,41 100 

Kultúrne služby 4 412,00 4 335,35 98 

Vysielacie a vydavateľské služby 350,00 283,26 81 

Náboženské a iné spoločenské služby 1 862,00 1 832,43 98 

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 2 188,00 2 188,00 100 

Školstvo  - MŠ 91 912,00 91 791,06 100 

Školstvo  - ŠJ 47 910,00 47 907,79 100 

Sociálne zabezpečenie 91 90,87 100 

Spolu 400 495,00 399 721,97 100 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 173.316,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 173.315,39 

EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavnej 

kontrolórky, prenesený výkon štátnej správy, pracovníkov školstva s výnimkou právnych 

subjektov. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  65.134,00  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 65.076,30 

EUR, čo je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za 

zamestnávateľa. 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 154.886,00  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 154.171,52 

EUR, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 

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

nájom a ostatné tovary a služby.  

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 7.159,00  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 7.158,76 EUR, 

čo predstavuje 100  % čerpanie.  

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená šírením ochorenia 

COVID - 19. Dotácie boli krátené o 50 %, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií 

v neziskovom sektore. 

 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  

    finančnými výpomocami 

Obec v roku 2021 nesplácala žiadne úroky súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 

finančnými výpomocami. Dôvodom bolo, že obec nemá k 31.12.2021 žiadny úver a návratná 

finančná výpomoc poskytnutá z ESF sa začne splácať podľa podmienok až v roku 2024. 
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2) Kapitálové výdavky :  

Rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

62 600,00 62 512,94 100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 62.600,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 62.512,94 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie. 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:  

 

a) Rekonštrukcia ciest 

Z rozpočtovaných  23.265,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 23.263,92 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

b) Rekonštrukcia ciest z RF 

Z rozpočtovaných  21.480,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 21.472,43 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

c) Prípravná a projektová dokumentácia  - Cyklotrasa  

Z rozpočtovaných  6.120,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 6.120,00 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

d) Rekonštrukcia a modernizácia – dvor v MŠ 

Z rozpočtovaných  3.785,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 3.710,39 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

Rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

700,00 700,00 100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 700,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 700,00 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie. 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2021 

  

Bežné príjmy                    401 678,89 

Bežné výdavky                     399 721,97 

Bežný rozpočet                       1 956,92 

Kapitálové  príjmy                        1 169,00 

Kapitálové  výdavky                       62 512,94 

Kapitálový rozpočet                     -61 343,94 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu        -59 387,02 

Úprava schodku                               0,00 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu                    -59 387,02 

Príjmy z finančných operácií                   150 729,94 
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Výdavky z finančných operácií                          700,00 

Rozdiel finančných operácií                   150 029,94 
PRÍJMY SPOLU                   553 577,83 

VÝDAVKY SPOLU                 462 934,91 

Hospodárenie obce                    90 642,92 
Vylúčenie z prebytku                   43 894,91 

Upravené hospodárenie obce                   46 748,01 

 

Schodok rozpočtu v sume 59.387,02 EUR  (Príjmy BR + KR – Výdavky BR + KR)   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 bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný 

- z finančných operácií  59.387,02 EUR 

 

     Schodok 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 sa upravuje - zvyšuje o : 

a) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v sume 1.682,86 EUR (EDU) 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR  účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume  809,56 EUR na podporu výchovy 

k stravovacím návykom detí z UPSVaR  

c) 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 2.711,61 EUR (ŠJ) 

d) nevyčerpané prostriedky z  finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona 

č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 38.690,88 EUR 

 

Zostatok  finančných operácií v sume  150.029,94 EUR, bol  použitý na: 

-vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume          59.387,02 EUR 

 

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

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov vo výške 46.748,01 EUR navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu   46.748,01 EUR  

 

 

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

46.748,01 EUR.  

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

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

Rezervný fond sa vedie na samostatnom účte vedeného vo  VÚB. O použití rezervného fondu 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo.    
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Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  5 100,88       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 

                  uznesenie č. 35/2021 zo dňa 15.04.2021  

21 472,43 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 26/2020 zo dňa 25.06.2020 – rekonštrukcia dvora v MŠ 

- uznesenie č. 45/2020 zo dňa 21.09.2020 – rekonštrukcia dvora v MŠ 

- uznesenie č.35/2021 zo dňa 10.06.2021 – rekonštrukcia MK – Nová cesta 

 

872,08 

2 838,31 

21 472,43       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2021 1 390,49       
Zostatok na bankovom účte RF  k 31.12.2021 je 518,81 EUR. Evidovaný zostatok RF  k 31.12.2021 je 1.390,49 

EUR. Rozdiel vo výške 871,68 EUR bol prevedený z bežného účtu na účet RF 03.02.2021. 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 89,50   

Prírastky - povinný prídel -  1,05   %                    2 339,91                                     

               - ostatné prírastky 0,00     

Úbytky   - stravovanie                     1 216,04   

               - regeneráciu PS, dopravu               0,00    

               - dopravné                           0,00  

               - ostatné úbytky                                                1 126,33    

KZ k 31.12.2021 87,04 
Zostatok na bankovom účte SF  k 31.12.2021 je 28,12 EUR. Evidovaný zostatok SF  k 31.12.2021 je 87,04 
EUR.Rozdiel medzi BÚ a skutočným stavom na účte SF  vo výške 58,92 EUR, bude prevedený z účtu SF na 

bežný účet v roku 2022. 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v EUR  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 1 211 502,36 1 502 020,55 

Neobežný majetok spolu 1 053 329,54 1 395 349,49 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 12 344,00 15 154,35 

Dlhodobý hmotný majetok 539 871,30 879 080,90 

Dlhodobý finančný majetok 501 114,24 501 114,24 

Obežný majetok spolu 155 701,06 104 809,45 

z toho :   

Zásoby 506,66 81,43 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  5 101,89 1 497,56 

Finančné účty  150 092,51 103 230,46 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  2 471,76 1 861,61 
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P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 211 502,36 1 502 020,55 

Vlastné imanie  1 067 925,48 1 378 285,54 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  1 067 925,48 1 378 285,54 

Záväzky 53 747,66 44 033,50 

z toho :   

Rezervy  600,00 600,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 3 996,28 2 472,42 

Dlhodobé záväzky 89,50 87,04 

Krátkodobé záväzky 35 175,88 26 988,04 

Bankové úvery a výpomoci 13 886,00 13 886,00 

Časové rozlíšenie 89 829,22 79 701,51 

 

 

 

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 2 471,97 2 105,77 366,20 

- zamestnancom 12 134,43 12 134,43 0,00 

- poisťovniam  8 167,71 8 167,71 0,00 

- daňovému úradu 1 731,51 1 731,51 0,00 

- štátnemu rozpočtu 2 472,42 2 472,42 0,00 

- bankám, fin.výpomoci 13 886,00 13 886,00 0,00 

- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky 3 169,46 3 169,46 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2021 44 033,50 43 667,30 366,20 

 

 
Stav úverov k 31.12.2021 

 
 

Veriteľ  
 

Účel 
Výška NVF Ročná 

splátka 

istiny  
za rok 2020 

Ročná splátka 
úrokov  

za rok 2020 

Zostatok NFV 
(istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 
splatnosti 

 

MF SR Návratná fin.výpomoc  
- kompenzácia výpadku  

DzPFO v dôsledku COVID 19 

 

13 886,00 

 

0,00 

 

bezúročne 

 

13 886,00 

 

2027 

 

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 roku 

2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 13.886,- €. Návratná finančná 

výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Obec bude NFV splácať od roku 2024. 
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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 dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a): 
Text Suma v EUR 

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

z toho: 

453 727,12 

- skutočné bežné príjmy obce  453 727,12 

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2020 453 727,12 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho:  

- zostatok istiny z bankových úverov 0,00 

- zostatok istiny z pôžičiek 0,00 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 13 886,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 0,00 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 13 886,00 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 0,00 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 0,00 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 13 886,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

13 886,00 453 727,12 3 % 

 

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

 

 

 

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

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

z toho:  

453 727,12 

- skutočné bežné príjmy obce  453 727,12 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 453 727,12 

  

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 1 035,07 

- dotácie zo ŠR 16 778,85 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín 65 505,38 

- účelovo určené peňažné dary  18,52 

- dotácie z Eurofondov  9 910,29 
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Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2020 93 248,11 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020* 360 479,01 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.20201 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004 (bankový úver krátkodobý - splátka istiny) 0,00 

- 821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny) 0,00 

- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny) 0,00 

- 821009 (dodávateľský úver - splátka istiny) 0,00 

- 821 006 (ostatný úver, pôžička, návratné fin.výpomoci) 700,00 

- 651002 (bankový úver - splátka úrokov) 0,00 

- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov) 0,00 

- 651004 (dodávateľský úver a ostatní veritelia - splátka úrokov) 0,00 

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** 700,00 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

700,00 360 479,01 0 % 

 

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

 

 

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 poskytla dotácie v súlade so VZN  o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce  

zo dňa 29.12.2017 schváleným Uznesením č. 246/2017, právnickým osobám, fyzickým 

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

alebo verejnoprospešný účel. 

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená šírením ochorenia 

COVID - 19. Dotácie boli krátené o 50% čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií 

v neziskovom sektore. 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie :  

 

 

                                        - 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Klub seniorov Veľké Bierovce – bežné 

výdavky na činnosť 

 

500,00 

 

500,00 

 

0,00 

FK TJ Veľké Bierovce-Opatovce – bežné 

výdavky na činnosť 

 

5 000,00 

 

5 000,00 

 

0,00 

ZO SZCH – bežné výdavky na činnosť 500,00 500,00 0,00 

ZO CHPH – bežné výdavky na činnosť 600,00 600,00 0,00 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN  

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 

b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

c. štátnemu rozpočtu 
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d. štátnym fondom 

e. rozpočtom iných obcí 

f. 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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:  

Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie. 

 

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

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie. 

 

b.) 

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám: 

Obec nemá založenú právnickú osobu. 

 

c.) 

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

      

 

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu  

 

 

 

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

 

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 
prostriedkov 
   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

 

- 5 - 

Ministerstvo 

vnútra SR 
ŽP – bežné výdavky 70,16 70,16 0,00 

MDVaRR SR CDaPK – bežné výdavky 30,93 30,93 0,00 

MDVaRR SR Stav. poriadok – bežné výdavky 927,79 927,79 0,00 

MV SR REGOB – bežné výdavky 236,28 236,28 0,00 

MV SR Register adries - bežné výdavky 24,40 24,40 0,00 

Okresný úrad Dotácia pre MŠ (vých.a vzdel.) - bežné výdavky 2 802,00 1 139,14 1 662,86 

Okresný úrad Dotácia pre MŠ (Múdre hranie)- bežné výdavky 500,00 500,00 0,00 

Okresný úrad Dotácia pre MŠ (OOPP) - bežné výdavky 415,00 415,00 0,00 

UPSVaR ŠJ – dotácia na stravu - bežné výdavky 2 090,80 1 281,24 809,56 

DPO Dotácia - dobrovoľná požiarna ochrana 1 400,00 1 400,00 0,00 

Štatistický 

úrad SR 
Dotácia na SODB - bežné výdavky 3 176,10 3 176,10 0,00 

Okresný úrad Dotácia na výdavky COVID 19 - bežné výdavky 12 305,00 12 305,00 0,00 
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d.) 

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

e.) 

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Obec Opatovce 100,00 100,00 0,00 

 

 

f.) 

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

Obec  nemá žiadne záväzky voči VÚC. 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:                                                                  Predkladá:  

Ing. Silvia Masárová                                                                 Ing. Silvia Masárová 

                                                                                                 Starostka obce 

 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach, dňa 25.05.2022 

 

 

 

 

 

10. Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 

za rok 2021. 

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 46.748,01 EUR zisteného 

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, na :  

- tvorbu rezervného fondu   46.748,01 EUR  

 


