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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 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 a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.decembra 2020 uznesením
č.16/2020.
Rozpočet bol zmenený medzi položkami ekonomickej klasifikácie, kde celkový rozpočet sa
nemenil.
Rozpočet obce k 31.12.2021

367 350,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
367 350,00

247 350,00

247 350,00

120 000,00

120 000,00

361 110,00

361 110,00

233 110,00
128 000,00

233 110,00
128 000,00

6 240,00

6 240,00

-113 760,00

-113 760,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce
Prebytok/schodok obce po vylúčení
finančných operácií
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Rozbor plnenia príjmov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným
zastupiteľstvom t. j. rozbor plnenia príjmov sa vykoná na kategórie.
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
367 350,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

308 263,46

83,91%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 367 350,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 308 263,46 EUR, čo predstavuje 83,91 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
247 350,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

295 041,05

119,28%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 247 350,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
295 041,05 EUR, čo predstavuje 119,28 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
210 000,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

234 341,04

111,59 %

V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID – 19.
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 210 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 234 341,04 EUR, čo predstavuje
plnenie na 111,59 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 14 050,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 12 427,56 EUR,
čo predstavuje plnenie na 88,45 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 570,86 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 3 809,59 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume
47,11 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 11 849,27 EUR, za nedoplatky z minulých
rokov 578,29 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
2 953,46 EUR.
Daň za psa 682,42 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 10 281,18 €.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
650,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

1 471,70

226,41%

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky: stavebné povolenia, ohlásenie drobnej stavby,
kolaudačné rozhodnutia, overenie podpisov a listín, poplatky za rybárske lístky.
Z rozpočtovaných 650,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 471,70 EUR, čo je
226,41% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
9 750,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

13 528,25

138,75%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 9 750,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
13 528,25 EUR, čo predstavuje 138,75 % plnenie.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodné predaja a služieb
Z rozpočtovaných 2 650,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 4 523,31 €, čo je
170,69 % plnenie. Uvedený príjem pozostáva z príjmu predaja výrobkov, tovarov a služieb
v sume 844,30 €, z poplatku za materskú školu 452,00 € a za stravné od zamestnancov
v sume 1 117,00 €.
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby:
Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd:
Z rozpočtovaných 6 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 8 200,94 €čo je 126,16 %
plnenie.
Príjmy z vratiek:
Príjmy z dobropisov za elektrickú energiu vo výške 801,57 €.
Poplatky a platby za stravné:
Poplatky a platby za stravné v Materskej škole Panické Dravce za stravu vo výške 2 110,01 €.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 2000,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
21 901,90 €.
Poskytovateľ dotácie
Dotácia zo ŠR
ÚPSVaR

Suma v EUR
Účel
5 000,00 SAŽP, environment. fond
2 084,80 Príspevok na stravné
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OÚ B. Bystrica, odbor školstva
Dotácia zo SŘ
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR
Ministerstvo financií SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Dotácia zo ŠR
Dotácia zo ŠR
Dotácia zo ŠR
Dotácia zo ŠR

2 569,00
3 214,11
275,76
16,60
73,69
4 418,64
1 190,30
190,00
1 755,00
500,00
514,00

Nenor.fin.prostr. pre 5-ročné deti
Sčítanie obyvateľov
Dotácia na evid. obyvateľstva
Dotácia na školské potreby
Starostlivosť o život. prostredie
Podpora zamestnan. ÚPSVaR
Detské prídavky
Prísp.na testovanie COVID 19
Prefinan. nákladov COVID 19
Vzdelávací projekt Múdre hranie2
Povodňová udalosť

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
0.00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
0,00 EUR.
3.Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

120 000,00

13 222,41

11,01%

V roku 2021 boli použité:
-

nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 11 158,31 EUR:
9 527,22 € výstavba autobusových zastávok
nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 432,94 EUR
nevyčerpané finančné prostriedky na sčítanie obyvateľov v sume 727,15 EUR
nevyčerpané finančné prostriedky pre deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou
dochádzkou vo výške 471,00 EUR

- zostatok peňažných prostriedkov na potravinovom účte 1 124,86 € a na účte sociálneho fondu
vo výške 939,24 €
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Rozbor čerpania výdavkov sa koná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným
zastupiteľstvom t. j.. rozbor čerpania výdavkov sa vykoná na kategórie .
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
361 110,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

282 554,08

78,25%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 361 110,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 282 554,08 EUR, čo predstavuje 78,25 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
233 110,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

253 793,26

108,87%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 233 110,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 221 696,86 EUR, čo predstavuje 108,87 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 98 900,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
108 095,59 EUR, čo je 109,30 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
kontrolóra, zástupcu starostu obce, bezpečného technika a pracovníkov Materskej školy.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 35 090,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
39 197,77 EUR, čo je 111,71 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 94 220,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
101 550,30 EUR, čo je 107,78 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, likvidácia
komunálneho odpadu, všeobecné prevádzkové služby ČOV, verejné osvetlenie, právne
poradenstvo, výkon činnosti OBP a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 4 900,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
4 949,60 EUR, čo predstavuje 101,01 % čerpanie.
Jedná sa o vyplatené transfery občianskemu združeniu TJ Panické Dravce a anglický tábor
pre Bratskú jednota babtistov, prefinancovanie nákladov pre denný stacionár Jánošík,
poskytnutie finančného príspevku pre n. o. Majáčik
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2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
128 000,00

Skutočnosť k 31.12.2021

28 760,82

% čerpania

22,47 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 128 000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 28 760,82 EUR, čo predstavuje 22,47 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výstavba autobusovej zastávky
b) Rekonštrukcia miestnych komunikácií
c) Oprava strechy v Materskej škole Panické Dravce
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

0,00

0

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR.

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

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné príjmy spolu

295 041,05

z toho : bežné príjmy obce

295 041,05

bežné príjmy RO

0,00

Bežné výdavky spolu

253 793,26

z toho : bežné výdavky obce

253 793,26

bežné výdavky RO

0,00

Bežný rozpočet

41 247,79
0

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

0

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

28 760,82
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z toho : kapitálové výdavky obce

28 760,82

kapitálové výdavky RO

–28 760,82
12 486,97
0,00
12 486,97

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

13 222,41

Výdavkové finančné operácie

0

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

13 222,41
308 263,46
282 554,08
25 709,38
19 592,29
6 117,09

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID - 19.
Prebytok rozpočtu v sume 6 117,09 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
6 117,09 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
6 117,09 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 peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) príspevok na stravné od ÚPSVaR v sume
zostatok na potravinovom účte v sume
zostatok na účte sociálneho fondu
nenormatívny finančný príspevok na 5 ročné deti
dotácia na výchovu a vzdelávanie, Múdre hranie 2
príspevok na testovanie COVID 19 a ochranné
pomôcky

916,64 EUR
2 110,66 EUR
948,74 EUR
1 633,54 EUR
500,00 EUR
260,30 EUR

b) príjmové finančné operácie v sume

13 222,41 EUR
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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 použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Vedie sa na samostatnom
analytickom účte.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
- ostatné príjmy
Úbytky - použitie rezervného fondu :
-

Suma v EUR
101 318,69
25 481 07

24,54

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

24,54
126 799,76

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z .z. v z. n .p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje Kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
1 773,88
887,24

837,75

1 823,37

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :

ZS k 1.1.2021 v EUR
2 021 260,44

KZ k 31.12.2020 v EUR
2 025 308,61

1 806 119,11

1 815 424,65
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Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

1 662 157,08
143 962,03
214 370,96

1 671 462,62
143 962,03
209 301,02

121,18

80,31

9 120,56

801,57
13 792,72

770,37

582,94

ZS k 1.1.2021 v EUR
2 021 260,44

KZ k 31.12.2020 v EUR
2 025 308,61

565 270,40
45 770,45

544 674,03
36 155,02

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

864,00
3 310,48
1 823,37
39 772,60

864,00
15 631,09
1 773,88
17 886,05

1 410 219,59

1 444 479,56

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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

11

z toho v lehote
splatnosti

29 029,78
6 014,37
3 799,03
730,43
3 310,48

6 023,41
6 741,43
3 635,33
1 052,49
15 631,09
0,00

2 886,36
45 770,45

3 071,27
36 155,02

z toho po lehote
splatnosti

Stav úverov k 31.12.2021
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2021

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

Rok
splatnosti

Obec nemá uzatvorenú v roku 2021 Zmluvu o úvere.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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 z 15.02.2007 č. 11 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-

Telovýchovná jednota Panické Dravce
Bratská jednota babtistov, anglický tábor
Denný stacionár Jánošík
Súkromné centrum voľného času Majáčik

3 157,66
500,00
540,00
60,00

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

3 157,66
500,00
540,00
60,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0
0
0
0

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
Obec nemá zriadenú ani založenú žiadnu právnickú osobu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

ÚPSVaR
OÚ B. Bystrica
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR
MV SR
ÚPSVaR
MF SR
MV SR
MV SR
MF SR

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

Školstvo, príspevok na stravu
Školstvo, fin. prostr. pre 5-roč.deti
Školstvo, školské potreby
Projekty na zamestnanosť
Evidencia obyvateľstva
Starostlivosť o životné prostredie
Detské prídavky
Dotácia na sčítanie obyvateľov
Dotácia na ochran. pom. COVID19
Dotácia na testovanie COVID 19
Školstvo, projekt Múdre hranie 2

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

1 601,10
1 406,46
16,60
4 418,64
275,76
73,69
1 190,30
3 214,11
29,70
1 755,00

916,64
1 633,54

2 517,74
2 569,00
16,60
4 418,64
275,76
73,69
1 190,30
3 214,11
290,00
1 755,00
500,00

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2021 neprijala ani neposkytla finančné prostriedky žiadnej obci.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Obec v roku 2021 neprijala finančné prostriedky z VÚC.
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260,30
500,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

VÚC

-5-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

11. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 6 117,09 € .
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