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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   2020. 

Obec zostavila rozpočet zostavený v súlade s nasledovnými  právnymi predpismi: 

 

 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. 

 

  zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a  

doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 

 

 zákon  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 

 zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej  

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane  

z príjmov  územnej samospráve 

 

 zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl  

a školských zariadení, v znení neskorších predpisov 

 

 so zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení, v znení neskorších predpisov 

 

 opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, 

ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a  ekonomická 

klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  

 

 vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014Z. z., ktorou sa vydáva 

štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy –COFOG (tzv. funkčná klasifikácia) 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce Sklené na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet bol zostavený ako  

vyrovnaný. Obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 

na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky 

rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa 

nepovažuje za porušenie osobitného predpisu (zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy). Obec Sklené v schválenom rozpočtu kryla kapitálové výdavky vo výške 20 000eur 
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prostriedkami z rezervného fondu a taktiež výpadok podielových daní vo výške 11 956eur kryla 

bežné výdavky prostriedkami rezervným fondom. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.12.2020  uznesením č. 170/2020 

bez programovej štruktúry a na hlavné kategórie. 

 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 22.3.2021 rozpočtovým opatrením č.1a,b uznesením 178 

a,b/2021 (Presun a úprava PK škola) 

- druhá zmena schválená dňa 24.5.2021 Rozpočtovým opatrením č.2a,b uznesením č. 

195a,b/2021 (Príjmy zapojenie RF, výdavky Oprava OD, pošta, dom smútku, studňa, 

dofinancovanie ZŠ, zapojenie podielových daní a navýšenie výdavkov na odpadové 

hospodárstvo) 

- tretia zmena  schválená dňa 30.6.2021 rozpočtovým opatrením č. 3 uznesenie č.215/2021 

–zapojenie príjmu z predaja pozemkov, navýšenie kapitálových výdavkov na kamerový 

systém, zaradenie prijatých dotácií a presun vo výdavkovej časti rozpočtu k 30.6.2021 na 

základe kompetencie starostu schválenej Uznesením č. 36b/2015 zo dňa 15.07.2015 

- štvrtá zmena  schválená dňa 30.9.2021 rozpočtovým opatrením č.4a,b uznesením č. 235 

a,b/2021 a presun vo výdavkovej časti rozpočtu k 30.9.2021 na základe kompetencie 

starostu schválenej Uznesením č. 36b/2015 zo dňa 15.07.2015 

- piata zmena presun vo výdavkovej časti rozpočtu k 30.11.2021 na základe kompetencie 

starostu schválenej Uznesením č. 36b/2015 zo dňa 15.07.2015. 

- šiesta zmena Rozpočtové opatrenie č.5 a,b uznesením č. 258 a,b/2021 a presun vo 

výdavkovej časti rozpočtu k 31.12.2021 na základe kompetencie starostu schválenej 

Uznesením č. 36b/2015 zo dňa 15.07.2015 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 
 

 Schválený  

rozpočet  

Rozpočet po 

úpravách 

Čerpanie 

k 31.12.2021 

Príjmy celkom 392 640,00 467 181,00 451 770,16 

z toho :    

Bežné príjmy 360 684,00 398 013,77 393 872,97 

Kapitálové príjmy 0,00 25 475,00 27 042,00 

Finančné príjmy 31 956,00 43 692,23 27 241,35 

    

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 
 

Výdavky celkom 392 640,00 459 526,76 409 990,49 

z toho :    

Bežné výdavky 372 640,00 433 702,76 398 507,62 

Kapitálové výdavky 20 000,00 25 824,00 11 482,87 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 
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Čerpanie rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 
4. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Počiatočný stav účtov a pokladní k 1.1.2021 169 277,60 

Konečný stav účtov a pokladní k 31.12.2021 179 565,82 

Rozdiel stavov (medziročný)- r.3 10 288,22 

§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách 

Bežné  príjmy spolu 393 872,97 

Bežné výdavky  (vylúčený zdroj 46 )  398 507,62 

Bežný rozpočet                 -4 634,65 

Kapitálové  príjmy spolu 27 042,00 

Kapitálové  výdavky spolu 11 482,87 

Kapitálový rozpočet  15 559,13 

Hospodárenie obce (bez finančných operácií) 10 924,48 

Finančné operácie nie sú súčasťou prebytku/schodku vyčísleného v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ovplyňujú však likviditu obce, v prípade obce Sklené v roku 2021 

(stav k 31.12.2021) nasledovne: 

Príjmy z finančných operácií 27 241,35 

Výdavky z   finančných operácií  0,00 

 Rozdiel finančných operácií 27 241,35 

UPRAVENÉ CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE  38 165,83 
   PRÍJMY SPOLU   451 770,16 

   VÝDAVKY SPOLU 409 990,49 

   HOSPODÁRENIE OBCE (s finančnými operáciami) 41 779,67 

Vylúčenie z prebytku – depozit ZŠ 1 420,00 

Vylúčenie z prebytku – SF OcÚ - 994,38 

Vylúčenie z prebytku – SF na účte ZŠ príjmy – výdavky                -1 061,88 

Vylúčenie z prebytku – zapojenie zostatku S, vratka v r.2021 PK -259,61 
Vylúčenie z prebytku – dotácie              -3 354,23 

Zapojenie RF                        -27 241,35 
Vylúčenie spolu  - 31 491,45 

Prírastok finančných prostriedkov obce medziročný k 31.12.2021 10 288,22 

Výnosy obce Sklené za rok 2021 427 306,04 

Náklady obce Sklené za rok 2021 424 793,59 

UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE 2 512,45 

 
Finančné prostriedky na bankových účtoch a v pokladni 

   

     KS k 31.12.2021 179 565,82 
  PS k 31.12.2021 169 277,60 
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Nárast finančných prostriedkov obce  medziročný 10 288,22 

     Príjmové finančné operácie - analýza 

Prostriedky zaradené z rezervného fondu do rozpočtu 2021                 27 241,35 €  

Prostriedky obce z roku 2020 vybraté z prebytku                    3 613,84 €  

Bilancia finančných operácií                  30 855,19 €  

Z uvedeného vyplýva, že obec veľkú časť svojich kapitálových výdavkov hradila z rezervného 

fondu ("úspor obce") a z prostriedkov, ktoré boli pri výpočte prebytku vybraté z prebytku  v 

zmysle §16  ods.6  Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vybraté z prebytku 

za rok 2020 ako účelovo určené prostriedky a zaradené do rozpočtu 2021. 

Výpočet hotovostného prebytku za účelom určenia sumy, ktorá bude prevedená do rezervného 

fondu obce 

Finančné prostriedky 

 

   KS k 31.12.2020 169 277,60€ 

KS k 31.12.2021 179 565,82€ 

Prírastok finančných prostriedkov obce  medziročný 10288,22€ 

Kapitálové výdavky uhradené z rezervného fondu (tieto prostriedky v roku 2021 neprišli 
na účty obce, sú to "úspory" obce, z ktorých boli kapitálové výdavky hradené 

                                                                                     
27 241,35 €  

Majetkový vklad do VEPOS Horného Turca n.o. (odpadové hospodárstvo obce). Vklad 

bol zaslaný n.o. dňa 22.12.2020 a vrátený obci Sklené v apríli 2021 z administratívnych 

dôvodov. Následne bol definitívne uhradený vo februári 2022. Tieto prostriedky boli v 
roku 2021 iba pripísané na účet obce (nepredstavujú pre obec príjem a boli vrátené do 

RF, odkiaľ boli v roku 2020 čerpané).  

                                                                       

10 320,00 €  

Účelové prostriedky obce vybraté z prebytku  2020 a zapojené do rozpočtu 2021 
                          

3 613,84 €  

Nárast finančných prostriedkov na depozitnom účte ZŠ (medziročný). Dotácia na 
odmeny - 350 € - prenesený výkon štátnej správy 

                         
1 420,00 €  

Pokles  SF (škola), ktorý nemôže byť odvedený do RF (ponižuje hotovostný prebytok).  

                          

1 061,88 €  

Pokles SF (obec), ktorý nemôže byť odvedený do RF (ponižuje hotovostný prebytok).  
                          

994,38 €  

Prepočítaný hotovostný prebytok obce za rok 2021 (upravený) 

                        

31 459,67 €  

Suma, ktorá bude vybraná z hotovostného prebytku za rok 2021 v zmysle § 16 ods. 6 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

Spolu múdrejší                           437,46 €  

Zostatok účtu školská jedáleň                           603,11 €  

Spolu                       1 040,57 €  

   

   Odvod do RF za rok 2021                     30 419,10 €  



 7 

Prebytok rozpočtu v sume 10 924,48 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. Schodok bežného rozpočtu (- 4634,65€) je 

krytý kladnou bilanciou finančných operácií.  V zmysle  § 36 zákona č. 67/2020 Z.z. o 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti obec zaradila do rozpočtu rezervný fond na 

úhradu bežných výdavkov za účelom dofinancovania základnej školy, opravy domu smútku, 

studne a budový obecného domu. 

 

Upravené celkové rozpočtové hospodárenie Obce Sklené za rok 2021 je prebytok vo výške 

38 165,83€ (bežný, kapitálový rozpočet). 

 

Na základe uvedených skutočností a § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

30 419,10  EUR.  

Na základe § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov použitie zostatkov peňažných fondov 

z minulých účtovných období na tvorbu Rezervného fondu vo výške 15 000,00 eur 

 

Výsledok hospodárenia za rok 2021 bude  zaúčtovaný v prospech účtu 428  vo výške 

2 512,45 EUR „ Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov „.  

 

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. 

 

Prírastok 

 

Uznesenie č. 213b/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : Schvaľuje na základe § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov Záverečný účet obce Sklené za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

Uznesenie č. 213c/2021  
Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : Schvaľuje na základe § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o 

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

neskorších predpisov použitie hotovostného prebytku hospodárenia obce Sklené za rok 2020 vo výške 

18 976,56€ na tvorbu rezervného fondu za rok 2020 
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Uznesenie č. 213d/2021  
Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : Schvaľuje na základe § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

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

zostatkov peňažných fondov z minulých účtovných období na tvorbu Rezervného fondu vo výške 

30.000 eur 

Uznesenie č. 235a/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4A/2021: V súlade s 

ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., §36 zákona 67/2020 Z.z. Zákona o mimoriadnych 

opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 

COVID-19 rozpočtovým opatrením Navýšenie rozpočtových prostriedkov je v súlade s § 14 ods. 

2 písm. c) a d) nasledovne:  

Bežné príjmy Ekonomická klasifikácia: 239002 (príjem z vratiek) kz 46 + 10 320,00 €  

Kapitálové výdavky: Ekonomická klasifikácia : 700 (majetkový podiel vo VEPOS) kz 46  

+ 10 320,00 €  
 

 

Úbytok 

 

Uznesenie č. 195a/2021  
Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2a/2021 v súlade s ustanovením 

§ 14 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p., §36 zákona 67/2020 Z.z. Zákona o mimoriadnych opatreniach vo 

finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19: 

Navýšenie rozpočtových prostriedkov je v súlade s § 14 ods. 2 písm. c) a d) 2. a v súlade §36 zákona 

67/2020 nasledovne:  

Príjmové Finančné operácie  

Ekonomická klasifikácia: 454001 (prostriedky z RF obce) kz 46 + 28 122,00€  

Kapitálové výdavky:  

Ekonomická klasifikácia : 700 (pozemok pod šatňami futb.ihr.) kz 46 + 8004,00 €  

Bežné výdavky:  

Ekonomická klasifikácia (Dom smútku): 600 (bežné výdavky) kz 46 + 4 158,00 €  

Ekonomická klasifikácia (Budova pošty): 600 (bežné výdavky) kz 46 + 8 125,00 €  

Ekonomická klasifikácia (Oprava studne): 600 (bežné výdavky) kz 46 + 1 356,00 €  

Ekonimická klasifikácia (Dofinanc. ZŠ): 600 (bežné výdavky) kz 46 + 6 479,00 €  

 

 
 

Tvorba Rezervného fondu:  

Uznesenie zastupiteľstva 

č.2012  

prebytok hospodárenia  3 956,43  

Uznesenie zastupiteľstva 

č.27/2013, zo dňa 25.6.2013  

zostatky príjmových fin.op.  5 087,50  

Uznesenie zastupiteľstva č. 

12d/2014 zo dňa 14.3.2014  

schodok hospodárenia  0,00 

Uznesenie zastupiteľstva č. 

17/2015 zo dňa 15.4.2015  

prebytok hospodárenia  2 761,29  

Uznesenie zastupiteľstva 

č.15/2016 zo dňa 22.6.2016  

prebytok hospodárenia  3 348,41  

Uznesenie zastupiteľstva prebytok hospodárenia  33 763,96  
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č.18/2017 zo dňa 19.6.2017  

Uznesenie zastupiteľstva 

č.13/2018 zo dňa 27.6.2018 

Prebytok hospodárenia 18 075,13 

Uznesenie zastupiteľstva 

č.35a/2019 zo dňa 13.6.2019 

Prebytok hospodárenia 23 685,92 

Uznesenie zastupiteľstva 

č.36/2019 

Presun zostatkov peňažných 

fondov 

100 000,00 

Vrátenie nevyčerpaných 

prostriedkov k 31.12.2019 

 2805,69 

Uznesenie zastupiteľstva 

č.139/2020 

Prebytok hospodárenia 7 959,11 

Uznesenie zastupiteľstva 

č.140/2020 

Presun zostatkov peňažných 

fondov 

50 000,00 

Uznesenie zastupiteľstva 

235a/2021 

Vratka VEPOS 10 320,00 

Uznesenie zastupiteľstva 

213c/2021 

Prebytok hospodárenia 18 976,56 

Uznesenie zastupiteľstva 

213d/2021 

Presun zostatkov bežných 

fondov 

30 000,00 

Spolu tvorba RF k 31.12.2021 310 740,00 

Čerpanie Rezervného fondu:  

Uznesenie zastupiteľstva 

č.41/2016 zo dňa 22.9.2016  

bežné výdavky §10 ods.9  3 982,68  

Uznesenie zastupiteľstva č. 

19d/2017 zo dňa 19.6.2017  

kapitálové- mulčovací stroj  3 176,00  

Uznesenie zastupiteľstva č. 

19c/2017 zo dňa 19.6.2017  

bežné výdavky §10 ods.9-

oprava strechy  

0,00  

Uznesenie zastupiteľstva č. 

19c/2017 zo dňa 19.6.2017  

bežné výdavky §10 ods.9-

oprava stĺpov OcR  

0,00  

Uznesenie zastupiteľstva č. 

19c/2017 zo dňa 19.6.2017  

bežné výdavky §10 ods.9-

oprava studne  

788,80  

Uznesenie zastupiteľstva č. 

19c/2017 zo dňa 19.6.2017  

bežné výdavky §10 ods.9-

oprava podlahy ZS  

5 809,02  

Uznesenie zastupiteľstva č. 

14/2018 

Rekonštrukcia obecného 

rozhlasu FD 

4 992,00 

Uznesenie zastupiteľstva č. 

8/2018 

Kapitálové výdavky 

rekonštrukcia strechy OD 

a Požiarnej zbrojnice 

34 000,00 

Uznesenie zastupiteľstva č. 

89b/2019 (Rozpočet 2020) 

Bezdrôtový rozhlas 12 862,80 

Uznesenie zastupiteľstva č. 

110/2020 

Rekonštrukcia Požiarnej 

zbrojnice 

2 276,71 

Uznesenie zastupiteľstva č. 

89b/2019 (Rozpočet 2020) 

a č.141/2020 (oprava) 

Oprava miestnych 

komunikácií- havarijný stav 

89 366,81 

Uznesenie zastupiteľstva č. 

148/2020 

Krajnice k miestnym 

komunikáciám 

4 619,52 

Uznesenie zastupiteľstva č. 

151/2020 

Majetkový podiel- VEPOS HT 10 320,00 

Uznesenie zastupiteľstva č. 

170/2020 (rozpočet 2021) 

Dofinancovanie školstvo  11 956,00 
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Uznesenie zastupiteľstva č. 

195a/2021 

Dofinancovanie školstvo  1 490,35 

Uznesenie zastupiteľstva č. 

195a/2021 

Pozemok ihrisko 4 002,00 

Uznesenie zastupiteľstva č. 

195a/2021 

Oprava Dom smútku, studňa, 

Obecný dom 

9 793,00 

Spolu čerpanie RF  199 435,69€ 

 

Konečný stav RF k 31.12.2021 

111 304,31 

 

 

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 704 297,61 707 061,63 

Neobežný majetok spolu 528 290,53 518 420,47 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 350 460,60 340 590,54 

Dlhodobý finančný majetok 177 829,93 177 829,93 

Obežný majetok spolu 174 969,57 187 524,62 

z toho :   

Zásoby 924,41 530,37 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  4 767,56 7 428,43 

Finančné účty  192 277,60 179 565,82 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 037,51 1 116,54 

 
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 704 297,61 707 061,63 

Vlastné imanie  552 812,49 555 308,76 

z toho :   
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Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  552 812,49 555 308,76 

Záväzky 28 974,28 39 661,34 

z toho :   

Rezervy  720,00 930,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 3 354,23 437,46 

Dlhodobé záväzky 3 932,63 2 764,36 

Krátkodobé záväzky 20 967,42 35 529,52 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 122 510,84 112 091,53 

 

 

 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

 
Stav záväzkov k 31.12.2021 

 
Záväzky Riadok súvahy Zostatok k 31.12 2021 

Dodávatelia 152 2 448,83 

Prijaté preddavky 154 113,40 

Ostatné záväzky 155 0,00 

Iné záväzky 160 10 320,00 

Záväzky voči zamestnancom 163 11 735,54 

Zúčtovanie s poisťovňami 165 8 849,89 

Ostatné priame dane 167 2 061,86 

Záväzky zo SF 144 2 764,36 

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 

 

  0 0 0 0  

 

Obec neprijala v roku 2021 návratné zdroje financovania. 

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. 
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  Obec v roku 2021 neposkytla dotácie právnickým a fyzickým osobám. 

 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
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: 

 

- Obec nemá zriadené PO 

 

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

 

- Obec nemá zriadené PO 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

- Obec nemá zriadené PO  

b)Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

- Obec nemá 

 

c)Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

- Obec nemá 

 

d)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

- Obec nemá 
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e)Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých prostriedkov v EUR  

Základná škola, MŠ, Strava, dotácie  50 401,25 

Matrika 2474,20 

Register adries 19,60 

Hlásenia pobytu občanov 235,62 

Testovanie COVID 19 160,00 

DHZ 1 400,00 

Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2020/2021 3173,98 

CO 128,88 

Prídavky 2021 379,95 

UPSVAR 2996,29 

Prídavky- z roku 2020, použitie 2021 24,95 

UPSVAR- z roku 2020, použitie 2021 3 329,28 

 
 

1.  Rozbor  plnenia rozpočtu obce Sklené za rok 2021 

 

Plnenie príjmov za rok 2021 

 
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

467 181,00 451 770,16 96,70 

 

Z rozpočtovaných schválených celkových príjmov 392 640,00 EUR, upravených 467 181,00 bol 

skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 451 770,16 EUR, čo predstavuje  96,70% plnenie. 

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

398 013,77 393 872,97 98,96 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 360 684,00 EUR, upravených 398 013,77 bol skutočný 

príjem k 31.12.2021 v sume 393 872,97 EUR, čo predstavuje 98,96 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

306 169,00 294 211,16 96,09 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
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Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 238 198,00 EUR z výnosu dane z príjmov (upravené 

na 245 362,00 EUR) boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 

251 049,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,32 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 32 365,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 28 527,47 EUR, čo 

je 88,14% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 17 581,84  EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 10 868,27 EUR a dane z bytov boli v sume 77,36 EUR.  

 

Daň za psa  z rozpočtovaných 850 EUR bol skutočný príjem 842,50 EUR. 

Daň z ubytovania z rozpočtovaných 400,00 EUR bol skutočný príjem 132,69 EUR. 

Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 600 EUR bol skutočný príjem 

213,33 EUR. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 16 400,00 EUR 

bol skutočný príjem 15 523,16 EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

31 987,00 27 535,05 86,08 

 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 3 100,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 114,34 EUR, čo je 

68,20 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 

v sume 1613,14 EUR, príjem z prenajatých strojov a prístrojov v sume 501,20 EUR. 

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1300,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  1 794,75 EUR, čo je 

138,06 % plnenie.  

 

Ostatné príjmy: 

Z rozpočtovaných 18 567,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 23 625,76 EUR., čo 

je 81,79 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z predaja služieb vo výške 5730,31 

EUR, príjem za jasle 1017,12 EUR, za stravné  6530,32 EUR a príjem za znečistenie ovzdušia 

6,31 EUR. 

 

 

Príjem z vkladov: 

Z rozpočtovaných 250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5,41 EUR, čo je 2,16%  

plnenie. 

 

Príjem z vratiek: 

Z rozpočtovaných 10320,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 10320,00 EUR čo je 

100% plnenie. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  
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Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

80 369,77 80 369,77 100,00 

 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 50 221,00 EUR, upravených 80369,77€  bol skutočný 

príjem vo výške 80369,77 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých prostriedkov v EUR  

Základná škola, MŠ, Strava, dotácie  50 401,25 

Matrika 2474,20 

Register adries 19,60 

Hlásenia pobytu občanov 235,62 

Testovanie COVID 19 160,00 

DHZ 1 400,00 

Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2020/2021 3173,98 

CO 128,88 

Prídavky 2021 379,95 

UPSVAR 2996,29 

Prídavky- z roku 2020, použitie 2021 24,95 

UPSVAR- z roku 2020, použitie 2021 3 329,28 

 

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Upravený rozpočet na rok 

2021 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

25 475,00 27 042,00 106,15 

 

Za predaj pozemkov bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 27 042,00  EUR. 

 
 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Upravený rozpočet na rok 

2021 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

43 692,23 24 366,69 55,77 

 

V roku 2021 obec zapájala príjmové finančné operácie do rozpočtu z fondov prostriedkov 

z minulých rokov (ZŠ)  v sume 259,61 EUR, nevyčerpané dotácie použitá v roku 2021 v sume 

3354,23€ a zapojila  príjmové finančné operácie – prostriedky rezervného fondu §10 ods.9  

v sume 20 752,85 EUR . 
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Plnenie výdavkov za rok 2021 
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

459 526,76 409 990,49 89,22 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 392 640,00 EUR, upravených 459 526,76€ bolo 

skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 409 990,49 EUR, čo predstavuje  89,22 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

433 702,76 398 507,62 91,88 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 372 640,00 EUR, upravených 433 702,76€  bolo skutočne 

čerpané  k 31.12.2021 v sume  398 507,62 EUR, čo predstavuje 91,88 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

 

- Oprava Dom smútku 

- Oprava studňa pri detskom ihrisku 

- Oprava Obecný dom 

 

Čerpanie bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Upravený rozpočet na rok 

2021 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

25 824,00 11 482,87 44,47 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 20 000,00 EUR, upravených 25 824,00€ bolo 

skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 11 482,87 EUR, čo predstavuje  44,47% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 
 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Kamerový systém v obci  

b) Nákup pozemkov 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

0,00 0,00              0,00 
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 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Obec nezaložila organizáciu s právnou subjektivitou.  

 

V dôsledku mimoriadnej udalosti sa do výkazu FIN 1-12  nezapočítal jeden zápis- 

zapojenie prostriedkov rezervného fondu do príjmov vo výške 6 448,50 eur z 1.9.2021 (ID 

5006/9/2021). V čerpaní rozpočtu je táto suma zahrnutá na príjmovej položke 454001 

(spolu suma 27 241,35 eur) ale vo výkaze FIN 1-12 k 31.12.2021 táto suma chýba a preto je 

suma položky 454001 iba 20 752,85 eur  (tj. o sumu 6 448,50eur menej). 

 

Rozpočet obce Sklené bol ovplyvnený nepriaznivou situáciou na SR z dôvodu ochorenia 

COVID-19 – poníženie podielových daní, poníženie dotácií na školu. Z dôvodu všetkých 

opatrení zameraných na boj s pandémiou boli zrušené všetky plánované dotácie, ktoré sme 

žiadali. Obec Sklené sa podieľala na všetkých povinných testovaniach a podľa nariadení 

zabezpečovala chod školy, kde všetky náklady neboli pokryté refundáciou. Okrem 

výdavkov spojených s pandémiou Covid-19 musela obec Sklené riešiť aj náklady spojené 

s povodňou a odstraňovaním jej následkov. 

 

 

Vypracovala: Ing. Jana Habžanská Šefranková                       Predkladá: Erika Lahutová 

 

 

 

V Sklenom dňa 24.05.2022 
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UZNESENIA: 

 

1) Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Sklené za rok 2021 

 

2) Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje na základe § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Záverečný účet obce Sklené za 

rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad/ s výhradami 

 

3) Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje na základe § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použitie 

hotovostného prebytku hospodárenia obce Sklené za rok 2021 vo výške 30 419,10 € na tvorbu 

rezervného fondu za rok 2021 

 

4) Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje na základe § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov použitie zostatkov peňažných 

fondov z minulých účtovných období na tvorbu Rezervného fondu vo výške 15 000 eur 
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