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Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa  
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Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v .......... dňa ........, uznesením č. ...............  
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- zverejnený na webovom sídle obce dňa ........................ 
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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 ods. 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. Beţný rozpočet bol zostavený 

ako prebytkový a kapitálový rozpočet tieţ ako prebytkový.   

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce Vlachy  bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2020  uznesením č.58/2020. 

Rozpočet bol zmenený devätnásť krát.  

- prvá  zmena  vykonaná rozpočtovým opatrením starostu dňa 31.1.2021  

- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením starostu dňa 28.2.2021 

- tretia zmena  vykonaná rozpočtovým opatrením starostu dňa 31.3.2021 

- štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením starostu dňa 31.3.2021 

- piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením starostu dňa 31.5.2021 

- šiesta zmena schválená OZ dňa 16.6.2021 uznesením č. 34//2021 

- siedma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením starostu dňa 30.6.2021 

- ôsma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením starostu dňa 28.7.2021 

- deviata zmena schválená OZ dňa 11.8.2021 uznesením č. 41//2021 

- desiata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením starostu dňa 20.8.2021 

- jedenásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením starostu dňa 23.8.2021 

- dvanásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením starostu dňa 30.9.2021 

- trinásta zmena schválená OZ dňa 13.10.2021 uznesením č.47/2021 

- štrnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením starostu dňa 29.11.2021 

- pätnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením starostu dňa 30.11.2021 

- šestnásta zmena schválená OZ dňa 10.12.2021 uznesením č.55/2021 

- sedemnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením starostu dňa 13.12.2021 

- osemnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením starostu dňa 28.12.2021 

- devätnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením starostu dňa 30.12.2021. 

 

 

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 287 570 522 683 565 950,17 108,28 

z toho :     

Beţné príjmy 280 620 331 852 360 997,00  

Kapitálové príjmy     6 950 152 811 166 933,18  

Finančné príjmy            0   38 020   38 019,99  

Výdavky celkom 281 668 516 381 487 789,97 94,46 

z toho :     

Beţné výdavky 275 168 316 952 290 371,61  

Kapitálové výdavky     6 500   15 548         13 538,00  

Finančné výdavky           0  183 881 183 880,26  

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

  5 902     6 302   78 160,20  
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

287 570 522 683 565 950,17 108,28 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 522 683 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

565 950,17 EUR, čo predstavuje 108,28 % plnenie.  

 

A. Príjmy obce 

 

  
1. Bežné príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

280 620 331 852 360 997,00 108,78 

 

Z rozpočtovaných beţných príjmov 331 852 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

360 997,00 EUR, čo predstavuje 108,78 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

258 170 268 830 297 750,93 110,76 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 208 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 224 529,15 EUR, čo predstavuje plnenie na 107,95 %. 
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V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o 5,78 % čo predstavuje sumu 12 269,04 

EUR.  

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 29 240 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 35 914,99 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 122,83 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14 475,36 EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 21 138,62 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 301,01 EUR. Za 

rozpočtový rok bolo zinkasovaných 189.98 EUR, za nedoplatky z minulých rokov.  K 31.12.2021 obec 

eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 16,47 EUR. 

 

Daň za psa  448 EUR 

Daň z ubytovanie 6 404,30 EUR. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 22 307,09 EUR 

Poplatok za rozvoj 8 147,40 EUR. 

 

 

b) nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

5 450 5 450 8 220,90 150,84 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 5 450 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8 220,90 EUR, čo je 150,84% 

plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 258 EUR a príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume  1 415,50 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 3 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 547,40 EUR, čo je 154,09 

% plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

19 539 19 539 17 987,05 92,06 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 19 539 EUR, bol skutočný príjem vo výške 17 987,05 

EUR, čo predstavuje 92,06 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek, príjmy z fotovoltickej elektrárne, 

príjmy od fyzických osôb na zmenu a doplnky ÚPO a za stravné v školskej jedálni.  

 

d) prijaté bežné granty a transfery: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

6 500 37 185 37 038,12 99,61 

 

Z rozpočtovaných beţných grantov a transferov 37 185 EUR bol skutočný príjem vo výške 37 038,12 

EUR, čo predstavuje 99,61 % plnenie. 

 

Prijaté bežné granty a transfery: 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

DPO SR 4 400,00 Na DHZ 
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Okresný úrad L.Mikuláš     171,84 Na CO 

Okresný úrad Ţilina 3 066,00 Na deti s predšk. dochádzkou 

Ministerstvo dopravy SR      26,31 Na úsek CD 

Okresný úrad L. Mikuláš  21 820,00 Na celoplošné testovanie COVID 19  

Okresný úrad L. Mikuláš 3 063,10 Na sčítanie obyvateľov 

ÚPSVaR Liptovský Mikuláš 1 411,20 Na stravu deti s predškolskou výchovou 

Enviromentálny fond 1 714,08 Na separovaný zber 

Ministerstvo dopravy SR   789,14 Na stavebný úsek 

Okresný úrad Lipt-Mikuláš    231,77 Na REGOB a register adries  

Okresný úrad Ţilina      59,68 Na úsek ŢP 

Okresný úrad Ţilina    285,00 Na OOP a dezinfekciu v MŠ 

 

 

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

COVID - 19: 

 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad Lipt. Mikuláš 21 820 Celoplošné testovanie COVID 19 

Okresný úrad Ţilina      285  Osobné ochranné pomôcky a dezinfekciu v MŠ 

 

Prijaté  transfery boli účelovo učené na beţné výdavky a boli pouţité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

6 950 152 811 166 933,18 109,24 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 152 811 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

166 933,18 EUR, čo predstavuje 109,24% plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív: 

Z rozpočtovaných 6 950 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 21 072,91EUR, čo 

predstavuje 303,21 % plnenie. 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery: 

Z rozpočtovaných 145 861 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 145 860,27 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 

 PPA  145 860,27 Bezpečnostný 

kamerový systém 

 

 

Prijaté finančné prostriedky boli účelovo učené na kapitálové výdavky -vybudovanie bezpečnostného 

kamerového systému v obci,  boli pouţité v súlade s ich účelom. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

0 38 020 38 019,99 100 
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Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 38 020 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 38 019,99 EUR, čo predstavuje  100% plnenie.  

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 41/2021 zo dňa 11.8.2021 bolo schválené pouţitie rezervného 

fondu v sume 38 020 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 38 019,99 EUR.  

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

281 668 516 381 487 789,87 94,46 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 516 381 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

487 789,87 EUR, čo predstavuje  94,46 % čerpanie.  

 

A. Výdavky obce 

 

 
 

1. Bežné výdavky:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

275 168 316 952 290 371,61 91,61 

 

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 316 952 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

290 371,61 EUR, čo predstavuje 91,61 % čerpanie.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

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

Z rozpočtovaných výdavkov 117 274 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 112 959,35 

EUR, čo je 96,32 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, VP, MŠ, ŠJ odmeny 

poslanci a odmeny na dohody. 
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b) Poistné a príspevok do poisťovní: 

Z rozpočtovaných výdavkov 39 655 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 37 605,99 EUR, 

čo je 94,83 % čerpanie.  

 

c) Tovary a služby: 

Z rozpočtovaných výdavkov 153 573 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 134 926,21 

EUR, čo je 87,86 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za nájom a ostatné tovary 

a sluţby. 

 

d)Bežné transfery  

Z rozpočtovaných výdavkov 4 450 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4 003,50 EUR, 

čo predstavuje .89,97 % čerpanie.. 

 

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

výpomocami: 

Z rozpočtovaných výdavkov 2 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 876,56 EUR, čo 

predstavuje 43,83 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

6 500 15 548 13 538 87,07 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 15 548 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

13 538 EUR, čo predstavuje  87,07 % čerpanie.  

 

a) Stojisko na odpadové nádoby Vlašky v sume 7 428 EUR 

b) Autobusová zastávka Vlachy v sume 4 120 EUR 

c) Svetelný radar v sume 1 990 EUR. 

 

3. Výdavkové finančné operácie: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné čerpanie finanč. 

výdavkov 

% čerpania fin.výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

0 183 881 183 880,26 100 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 183 881 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 183 880,26 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 183 881 EUR na splácanie istiny z prijatých 

úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 183 880,26 EUR, čo predstavuje 100 %.  

 

Výdavkové finančné operácie:  

 

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce  

 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 
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Beţné  príjmy spolu 360 997,00 

Beţné výdavky spolu 290 371,61 

Bežný rozpočet 70 625,39 

Kapitálové  príjmy spolu 166 933,18 

Kapitálové  výdavky spolu 13 538,00 

Kapitálový rozpočet  153 395,18 

Prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu 224 020,57 

Vylúčenie z prebytku HČ 4 796,05 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 219 224,52 

Príjmové finančné operácie  38 019,99 

Výdavkové finančné operácie 183 880,26 

Rozdiel finančných operácií -145 860,27 
PRÍJMY SPOLU   565 950,17 
VÝDAVKY SPOLU 487 789,87 
Hospodárenie obce  78 160,30 
Vylúčenie z prebytku 4 796,05 
Upravené hospodárenie obce 73 364,25 

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 224 020,57 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 v sume  

4 796,05 EUR  navrhujeme pouţiť na:   

- tvorbu rezervného fondu              73 364,25 EUR  

- na vysporiadanie zostatku finančných operácií 145 860,27 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 

peňaţných 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 bežné výdavky poskytnuté na stravné pre 

deti v materskej škole a školskej jedálni v sume 530,40 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených príspevkov na zmenu a doplnky ÚPO v sume 

1 289,82 EUR   

c) nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č.447/2015 Z. z. 

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 2 975,83 

EUR. 

 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 

vo výške 73 364,25. EUR.  
 

5.Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
 

Rezervný fond 

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

rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

              



                                                                     

 

10 

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021        30 863,13( včetne 11 636 NFV) 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  2020 

            40 713,28 

Úbytky   - pouţitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 51/2019 zo dňa 11.12.2019     

   v schválenom rozpočte 

 

           38 019,99 

KZ k 31.12.2021            33 556,42 

 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a pouţitie sociálneho 

fondu upravujú zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu. 

 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 710,73   

Prírastky - povinný prídel -OcÚ 1,05  %                   503,89                                     

               - povinný prídel – MŠ 1,05   %                       317,53 

Úbytky   - príspevok na SL  OcÚ                   333,67   

- príspevok na stravu MŠ a ŠJ 138,40 

               - regeneráciu PS OcÚ              498,60    

               - regeneráciu PS, dopravné MŠ                           199,72  

KZ k 31.12.2021 361,76 

 

 

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           1 113 322,39 1 125 018,74 

Neobežný majetok spolu           1 012 478,43 986 254,98 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok    3 175,50 2 606,70 
Dlhodobý hmotný majetok 848 150,13 822 495,48 
Dlhodobý finančný majetok 161 152,80 161 152,80 

Obežný majetok spolu 100 243,13 137 782,32 
z toho :   
Zásoby      274,06 96,71 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 3 471,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky          0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky    2 078,26 2 909,06 
Finančné účty  94 419,81 134 776,55 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie   600,83 981,44 

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 1 113 322,39 1 125 018,74 

Vlastné imanie     714 962,67 794 915,84 
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z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  714 962,67 794 915,84 

Záväzky 212 814,52 28 799,70 
z toho :   
Rezervy                      720,00  720,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS  247,20 0,00 
Dlhodobé záväzky  910,66 601,76 
Krátkodobé záväzky             15 420,40 15 841,94 
Bankové úvery a výpomoci           195 516,26 11 636,00 

Časové rozlíšenie           185 545,20 301 303,20 

 

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 3 565,65 3 565,65 0 

- zamestnancom 7 009,01 7 009,01 0 

- poisťovniam  4 332,09 4 332,09 0 

- daňovému úradu 934,38 934,38 0 

- štátnemu rozpočtu 11 636,00 11 636,00 0 

- ostatné záväzky 602,57 602,57 0 

Záväzky spolu k 31.12.2021 28 079,70 28 079,70  

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021  

 

V roku 2021 bola splatená finančná čiastka medziúveru poskytnutého na zníţenie energetickej 

náročnosti budovy Materskej školy vo Vlachoch v sume 145 860,27€ refundovaných z ERDF a ŠR SR 

a v sume 38 019,99 € z vlastných zdrojov. Výška splátky z vlastných zdrojov bola schválená OZ dňa 

11.8.2021 uznesením číslo 41/2021.    

 

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 11 636 EUR schválená obecným zastupiteľstva dňa 7.10.2020 

uznesením č.40/2020. Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027.  

 

 

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. 7/2010 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Telovýchovná jednota - beţné výdavky       3 200,00 EUR  3 200,00 EUR      0 

CVČ- beţné výdavky na činnosť          353,50 EUR     353,50 EUR          0 



                                                                     

 

12 

RKC- beţné výdavky           300,00 EUR    300,00 EUR          0 

ECAV- beţné výdavky           150,00 EUR     150,00 EUR          0 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.7/2010 

o dotáciách. 

 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) štátnemu rozpočtu 

b) štátnym fondom 

c) rozpočtom iných obcí 

 

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 zaloţeným 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 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 - 

DPO SR Na DHZ 4 400,00 4 400,00  

Okresný úrad L.Mikuláš  Na CO    171,84    171,84  

Okresný úrad Ţilina Na deti s predšk. 

dochádzkou 

3 066,00 3 066,00  

Ministerstvo dopravy SR Na úsek CD      26,31      26,31  

Okresný úrad L. Mikuláš  Na celoplošné testovanie 

COVID 19  

21 820,00 21 820,00  

Okresný úrad L. Mikuláš Na sčítanie obyvateľov 3 063,10 3 063,10  

ÚPSVaR Liptovský 

Mikuláš 

Na stravu deti 

s predškolskou výchovou 

1 411,20 1 411,20  

Enviromentálny fond Na separovaný zber 1 714,08 1 714,08  

Ministerstvo dopravy SR Na stavebný úsek   789,14   789,14  

Okresný úrad Lipt-

Mikuláš 

Na REGOB a register 

adries  

   231,77    231,77  

Okresný úrad Ţilina Na úsek ŢP      59,68      59,68  

Okresný úrad Ţilina Na OOP a dezinfekciu v 

MŠ 

   285,00    285,00  

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec neposkytla v roku 2021 ţiadne finančné prostriedky iným obciam a mestám.    


