
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet  

Obce S E D L I C E 

                                 za rok 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Predkladá : Mgr. Marek Guman, starosta obce 

 

Spracoval:  Hrušecká Mária, referentka 

 

V Sedliciach dňa 17.3.2022 

 

 

Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa .......................................................... 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa ................................. 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa ........................ 

 

 

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

 

 

Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa .......................................................... 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce ................................. 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa ........................ 
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Záverečný účet Obce Sedlice 

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.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020 uznesením č. 5/2020. 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát, z toho raz bol rozpočet zmenený príjmom dotácií zo štátneho 

rozpočtu a táto zmena  bola zastupiteľstvom vzatá na vedomie.  Tri rozpočtové opatrenie na 

zmenu rozpočtu poslanci schválili uznesením.  

 

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 890 470 1 143 478,29 1 170 038,89 102% 

z toho :     

Bežné príjmy 878 870  1 063 324,80 1 064 336,59 100% 

Kapitálové príjmy 0      41 629,32 41 629,32 100% 

Finančné príjmy 0      26 924,17 26 940,17 100% 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
11 600      11 600      36 7820,75  318% 

Finančné príjmy RO s PS 0 0 350,06 - 

Výdavky celkom 890 470 1 143 478,29 1 120 483,34 98% 

z toho :     

Bežné výdavky 267 108 328 342,54 318 193,19 97% 

Kapitálové výdavky 26 462 71 863,42 74 085,18 103% 

Finančné výdavky 0 0 18 - 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
596 900 743 272,33 728 186,97 98% 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

    

 

 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  

 

Príjmy – obec 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

878 870 1 131 878,29 1 132 906,08 100% 
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Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 131 878,29 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 1 132 906,08  EUR, čo predstavuje  100,09 % plnenie.  

 
 

1. Bežné príjmy 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

878 870  1 063 324,80 1 064 336,59 100% 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 063 324,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 1 064 336,59. EUR, čo predstavuje  100,10.% plnenie.  

 

 

a) daňové príjmy  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

439  167 449 729 449 828,82 100% 

 

Z toho: 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 413 000,- EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 413 026,- EUR, čo predstavuje 

100%. 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 23 669,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 23 756,-  EUR, čo 

predstavuje 100,40%. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15 849,- EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 7 738,- EUR a dane z bytov boli v sume 169,- EUR. 

 K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 107,17  EUR. 

 

Daň za psa  1 477 € 

Daň za nevýherné hracie prístroje 40 € 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 10 467 € 

Daň za dobývací priestor: 1 62,20 € 

 

b) nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

8 910 18 216 19 707,97 108,19% 

 

  

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 8 130,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 9 124,-  EUR, čo 

predstavuje 108%. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov a zariadení.  

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
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Rozpočtovaných  bolo 5 310,00 EUR, skutočný príjem k 31.12.2021 bol v sume 5 800,- EUR, čo 

predstavuje 109%. Administratívne poplatky - správne poplatky, príjmy z predaja výrobkov 

a služieb.  

 

 

c) iné nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

100 4 776 4 783,39 100% 

  

 

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek, náhrad poistného plnenia 

a odvodov z hazardných hier a nerozpočtované príjmy boli z preplatkov energií a iné. 

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 595 378,80 EUR bol skutočný príjem vo výške  

594 799,80  EUR. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Štátny rozpočet 5 000,00 DHZ 

Štátny rozpočet – prenes. výkon ŠS 4 151,75 Matrika 

Štátny rozpočet – prenes. výkon ŠS 21,20 Register adries 

Štátny rozpočet – prenes. výkon ŠS 338,91 REGOB 

Štátny rozpočet – prenes. výkon ŠS 100,64 Životné prostredie 

Štátny rozpočet – prenes. výkon ŠS 5 575,31 Sčítanie domov a obyvateľ. 

PSK  1 000,00 Výmena stolov v sále OcÚ 

Štátny rozpočet - ÚPSVaR 20 619,20 Strava a školské pomôcky - HN 

Štátny rozpočet - ÚPSVaR 25,50 Osobitný príjemca RP 

Obce 660,00 Centrum voľného času pri ZŠ 

Štátny rozpočet – prenes. výkon ŠS 525 769,37,00 ZŠ 

Štátny rozpočet – projekt ZŠ 5 333,76 ZŠ 

Štátny rozpočet a EÚ 4 265,31 ZŠ – vykurovanie budovy ZŠ 

Environmentálny fond 437,16 Nakladanie s odpadmi 

 

V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID - 19: 

 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Štátny rozpočet 38 495,00 Dotácia na testovanie COVID 

Štátny rozpočet 31,50 Dotácia na nájom pre podnik. 

 

Popis najvýznamnejších prijatých bežných grantov a transferov v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID -19: 

 Obec v roku 2021 zabezpečovala pravidelné testovania našich občanov, ako aj občanov 

zo susedných obcí v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Štát následne uhrádzal 

obci náklady spojené s testovaním, a to 5 € na jedného testovaného.  

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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2. Kapitálové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

0 41 629,35 41 629,32 100% 

  

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 41 629,32 EUR bol skutočný príjem 41 629,35 EUR, čo 

predstavuje 100%,  z toho: 

 15 918 EUR za predaja hmotného majetku  

a prijaté granty: 

 4 500,- EUR na doplnenie detského ihriska dopadovou plochou 

 21 211,32 EUR tepelné čerpadlá - vykurovanie budovy ZŠ 

 

Granty 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

PSK 4 500,00 Vyb. dets. ihr. dopadovou plochou 

ŠR – Vykurovanie ZŠ 25 476,63 Tepelné čerpadlá - vykurovanie 

budovy ZŠ 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

0  26 924,17 26 924,17 100% 

 

  

Z rozpočtovaných  finančných  príjmov 26 924,17 EUR bol skutočný príjem 26 924,17 EUR, čo 

predstavuje 100%, a to: 

 14 853,37 EUR   nevyčerpaná dotácia pre ZŠsMŠ z r. 2020 použitá v roku 2021,  

   2 070,80 EUR   nevyčerpaná dotácia na sčítanie domov a bytom z r. 2020 použitá v r. 

2021 

 10 000 EUR schválený pred z rezervného fondu na kapitálové výdavky obce        

 
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - ZŠ s MŠ 

1. Bežné príjmy 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

11 600 11 600 36 782,75 317 % 

  
a) nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

11 600 11 600 36 214,10 312% 
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Rozpočtované nedaňové  príjmy ZŠ s MŠ Sedlice boli vo výške 36 782,75 EUR.  Ide o príjmy  

ZŠsMŠ z poplatkov, nájmu a stravného. 

 

b) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 0  EUR bol skutočný príjem vo výške  

568,65  EUR. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ŠR 568,65 Dofinancovanie projektu 

 
2. Príjmové finančné operácie:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie výdavkov 

% plnenia výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

0 0 350,06  

 

 Finančné príjmy vo výške 350,06 EUR  boli: 

- 350,06  EUR nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu. 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  

 

Výdavky – obec 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie výdavkov 

% plnenia výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

293 570 400 205,96 392 296,37 98% 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 400 205,93 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 392 296,37 EUR, čo predstavuje 98%. 

 

1. Bežné výdavky  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie výdavkov 

% plnenia výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

267 108 328 342,54 318 193,19 97% 

  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 86 244,50 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 85 919,13  EUR, 

čo predstavuje 99%. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, kontrolórky 

knihovníčky, pracovníka zamestnaného prostredníctvom úradu práce a odmeny poslancov OcZ 

Odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní 

Z rozpočtovaných 36 092,24  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 33 767,83 EUR, 

čo predstavuje 94%. 

Tovary a služby 
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Z rozpočtovaných 180 817,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 174 027 EUR, 

čo predstavuje 96%. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné,  nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 25 188,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 24 479,20 EUR, 

čo predstavuje 97%. Sú to transfery pre ŠK, Farský úrad Sedlice, neziskovú org. LIRI, príspevok 

pre zariadenia DSS,  príspevok pre deti MŠ  a členské príspevky. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie výdavkov 

% plnenia výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

26 462 71 863,42 74 085,18 103% 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 71 863,42 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 74 085,18  EU, čo predstavuje 103%. Kapitálové výdavky boli použité na  rozšírenie 

detského ihriska, projektové dokumentácie, výstavbu dvojgaráže a rozšírenie verejného 

osvetlenia v obci. 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie výdavkov 

% plnenia výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

0 0 18,00  

  

Obec účtovala vo  výdavkových finančných operáciách obec o cudzích finančných prostriedkoch 

/IOMO/ . 

 

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - ZŠ s MŠ 

 

 Bežné výdavky  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie výdavkov 

% plnenia výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

596 900 743 272,33 728 186,97 98% 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 743 272,33 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 728 186,97 EUR, čo predstavuje 98%.  Nevyčerpanú dotáciu zo ŠR na prenesené 

kompetencie vo výške 21 654,04  EUR  ZŠ s MŠ vrátila na dotačný účet obce a RO ich použije 

v nasledujúcom roku. 

 

Kapitálové výdavky  
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

0 0 0 0 

 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
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Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2021 v 

EUR 

  
Bežné  príjmy spolu 1 101 119,34 

z toho : bežné príjmy obce  1 064 336,59 

             bežné príjmy RO 36 782,75 

Bežné výdavky spolu 1 046 380,16 

z toho : bežné výdavky  obce  318 193,19 

             bežné výdavky  RO 728 186,97 

Bežný rozpočet 54 739,18 

Kapitálové  príjmy spolu 41 629,32 

z toho : kapitálové  príjmy obce  41 629,32 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 74 085,18 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  74 085,18 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  - 32 455,86 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 22 283,32 

Vylúčenie z prebytku/úprava schodku  43 134,72 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 7 772,32 

Príjmy z finančných operácií obec operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 26 940,17 

Príjmy z finančných operácií RO 350,06  

Výdavky z finančných operácií operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0 

Rozdiel finančných operácií 27 290,23  

PRÍJMY SPOLU   1 142 748,66 

VÝDAVKY SPOLU 1 120,465,34 

Hospodárenie obce  22 283,32 
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku 43 134,72 
Upravené hospodárenie obce 6 438,83 

 

Prebytok rozpočtu v sume  22 283,32    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 sa upravuje o nevyčerpané 

účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho 

rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z.     

o rozpočtových pravidlách vo výške 43 134,72  EUR: 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  a to na :  

 prenesený výkon v oblasti školstva v sume                21 654,04 EUR 

 dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdze v sume      8 401,60 EUR 

 

b) 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   994,28  EUR ( RO) 
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c) zaúčtovaný príjem dotácie na stravu pre deti v HN položkovite v obci aj v RO 

v celkovej sume 12 084,80 € 

 

 a takto zistený schodok v sume 20 851,40 EUR bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný  

z finančných operácií. 

 

 

Zostatok  finančných operácií v sume  27 290,23 EUR, bol  použitý na:  

 vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 

20 851,40 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 v sume 6 438,83  EUR, navrhujeme použiť na tvorbu 

rezervného fondu. 

 

.TVORBA REZERVNÉHO FONDU: 6 438,83 EUR. 

 
 

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

a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

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

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 68 067,10 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

1 178,83     

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č8/2021   zo dňa 10.12.2021  

na obstaranie dlhodobého majetku       

10 000,00 

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2021 59 245,93 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

Počiatočný stav k 1.1.2021 437,20 

Prírastky - povinný prídel -  1,5      %                    1 133,53 

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                     966,30   

               - regeneráciu PS, dopravu                



                                                                      11 

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                110,00    

Konečný zostatok k 31.12.2021 494,43 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  

 
A K T Í V A  

Názov   PS  k  1.1.2021  v EUR KS  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 1 888 065,39 1 844 057,10 

Neobežný majetok spolu 1 168 137,23 1 153 863,71 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 270,00 270,00 

Dlhodobý hmotný majetok 972 743,22 958 739,70 

Dlhodobý finančný majetok 195 124,01 195 124,01 

Obežný majetok spolu 719 574,09 689 606,15 

z toho :   

Zásoby 484,88 499,05 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 582 841,42 544 971,42 

Dlhodobé pohľadávky  1 171,30 

Krátkodobé pohľadávky  6 418,97 822,78  

Finančné účty  129 828,82 140 141,60 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  354,07 587,24 

 

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 1 888 065,39 1 844 057,10 

Vlastné imanie  784 557,91 781 057,55 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  784 557,91 781 057,55 

Záväzky 53 488,87 66 782,31 
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z toho :   

Rezervy    

Zúčtovanie medzi subjektami VS 16 926,17 30 055,64 

Dlhodobé záväzky 505,00 563,20 

Krátkodobé záväzky 12 819,70 12 875,47 

Bankové úvery a výpomoci 22 488,00 22 488,00 

Časové rozlíšenie 1 050 018,61 996 217,24 

 

 

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 3 077,42   

- zamestnancom           5 511,48   

- poisťovniam  3 492,26   

- daňovému úradu 757,67   

- štátnemu rozpočtu – nevyčer. 

dotácie 

30 055,64   

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky    

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru/NFV 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 

MF SR Bežné výdavky 22 488,00    2027 

       

       

       

 

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná 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 v sume 22.488,00 EUR schválená obecným 

zastupiteľstva dňa 09.10.2020 uznesením č. 04/2020, písm. c), bod 6. Prvá splátka v roku 2024 a 

posledná splátka v roku 2027. Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej 

návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.  

 

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: 
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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:  
- skutočné bežné príjmy obce  979 575,56 

- skutočné bežné príjmy RO  45 111,05 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020* 1 024 686,61 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:  

- zostatok istiny z bankových úverov 0 

- zostatok istiny z pôžičiek 0 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 22 488 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB  0 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov 

EÚ 
0 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0 

- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu 0 

- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia 0 

- zostatok istiny z ........ 0 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 22 488 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB  0 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0 

- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu 0 

- z pôžičky z Fondu na podporu umenia 0 

- z úverov ................ 0 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu 

obce 

22 488 

Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021** 22 488 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

22 488 1 024 686,61 2,19 % 

 

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:  

- skutočné bežné príjmy obce  979 575,56 

- skutočné bežné príjmy RO  45 111,05 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 1 024 686,61 
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 496 488,69 
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- dotácie zo ŠR 19 880,24 

- dotácie DHZ 5 000,00 

- príjmy z Envinonment. fondu 437,09 

- príjmy z iných obcí pre CVČ  550,00 

- príjmy z VUC  1 900,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú 

bežné príjmy k 31.12.2020  
524 256,02 

Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020* 500 430,59 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

0 

- 821004 (bankový úver krátkodobý - splátka istiny) 0 

- 821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny) 0 

- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny) 0 

- 821009 (dodávateľský úver - splátka istiny) 0 

-  0 

- 651002 (bankový úver - splátka úrokov) 0 

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

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

-  0 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 0 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

0 500 430,59 % 

 

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

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 

Obec nemá  zriadenú príspevkovú organizáciu.  

 

 

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 v súlade so VZN č. 1/2010 o dotáciách 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 - 

Športový klub – bežné výdavky na činnosť         6 900,00 €        6 900,00 € 0 

LIRI, n.o. – stacionár – bežné výdavky         6 000,00 €        6 000,00 €         0  

Cirkev-FU Sedlice – bežné výdavky na 

údržbu strechu 

        1 900,00 €         1 900,00 €          0 

    

    

SPOLU: 14 800,00 €      14 800,00 € 0 

 



                                                                      15 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2010 

o dotáciách. 

 

 

10. Podnikateľská činnosť   
Obec nemá podnikateľskú činnosť. 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

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

 

- prostriedky zriaďovateľa,  

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ Sedlice 179 290,00 179.290,00 6,80 

    

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ Sedlice 532 570,04 525 769,37  21 654,04 

 660,00 660,00                         

 5 333,76 5 333,76  
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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 Matrika – bežné výdavky 4 151,75 4 151,75        0 

OÚ Život. Prostredie – bežné výdavky 100,64 100,64         0 

MV SR Regob – bežné výdavky 338,91           338,91         0  

MV SR  Register adries – bežné výdavky 21,20 21,20 0 

MV SR SODB 5 575,31 5 575,31 0 

MV SR Testovanie COVID 38 495,00 38 495,00 0 

MV SR Úhrada nájomného za podnikateĺ. 31,50 31,50 0 

OU ZŠ – bežné výdavky 547 423,41 525 769,37 21 654,04 

UPSVaR Stravné a školské potreby – bežné výd. 29 020,80         20 619,20 8 401,60 

UPSVaR Osobitný príjemca 25,50 25,50 0 

ŠR Tepelné čerpadlá –vykurovanie bud. ZŠ 25 476,63 25 476,63 0 

Envir..fond Nakladanie s odpadmi 437,16 437,16 0 

ŠR DHZ – bežné výdavky 5 000,00 5 000,00 0 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so obcami. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Doplnenie prvkov detského ihriska 4 500,00 4 500,00 0 

Výmena stolov v spoloč. sále 1 000,00 1 000,00 0 
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12. Hodnotenie plnenia programov obce  

 
Obec Sedlice nepoužíva programový rozpočet.  

 

 

13. Návrh na uznesenie:  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie 

bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu v plnej výške 6 438,83 EUR. 


